
MESTRADO
ENGENHARIA MECÂNICA



O Mestrado em Engenharia Mecânica
do ISEL proporciona aos seus graduados
uma preparação altamente valorizada e
há muito reconhecida pelo mercado de
trabalho, numa área chave da
engenharia: intersetando as
engenharias biomédica, civil,
eletrotécnica, industrial e química, a
Engenharia Mecânica está sempre no
epicentro da atividade humana.

Fruto de uma estrutura curricular rica e
abrangente, um ensino prático
alicerçado na experiência do corpo
docente no mercado de trabalho e da
importância dada a competências
transversais, os nossos mestres estão
aptos a evidenciar um desempenho de
alto nível numa profissão sem limites -
seja na indústria ou nos serviços, na
produção ou na investigação.

MESTRADO
ENGENHARIA
MECÂNICA

APOIO

DURAÇÃO 4 semestres

ECTS 120

FUNCIONAMENTO 

Duirno e pós-laboral



 

Calendário de candidaturas
Vagas
Funcionamento das aulas
Propinas

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE

em www.isel.pt/cursos/mestrados

CONTACTO DA COORDENAÇÃO
coordenador.mem@isel.pt

CONDIÇÕES PARA CANDIDATURA
Grau de licenciado, ou equivalente
legal, em Engenharia Mecância ou
área afim
ou 
Grau académico superior
estrangeiro reconhecido em
Portugal nas áreas
supramencionadas
ou 
Currículo escolar, científico ou
profissional reconhecido pelo
Conselho Técnico-Científico.

ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO

Energia, Refrigeração e Climatização
Manutenção e Produção

EMPREGABILIDADE

ALGUMAS ENTIDADES EMPREGADORAS

ABB Portugal
Bosch
Cimpor
CP - Comboios de Portugal
EDP
Efacec
Galp
Infraestruturas de Portugal
ISQ
Martifer
Metro Lisboa
Mota-Engil
OGMA
REN
SGS Portugal
Siemens Portugal
Sonae
TAP Air Portugal
The Navigator Company
Transtejo Soflusa

(fonte: www.dgeec.mec.pt)

98,2%



Este mestrado permitiu a construção
de bases sólidas para um
acompanhamento técnico cuidado,
bem como para a resolução de
problemas reais. Destacando o
trabalho fundamental do corpo
docente, este curso do ISEL foi e será a
minha primeira escolha. Recomendo-o.

MAIS INFO
ISEL - Serviço de Relações Externas
e Internacionalização

relacoes.externas@isel.pt

218 317 074

MESTRADOS  ISEL
Os mestrados do ISEL combinam o melhor equilíbrio
entre currículos inovadores, ensino com forte
componente laboratorial e empregabilidade. A
ligação ao tecido empresarial, fruto de muitos
projetos desenvolvidos em conjunto, marca presença
nos próprios cursos e garante formações atuais e
sintonizadas com o mercado de trabalho. No ISEL, os
nossos estudantes encontram ainda o melhor
ambiente entre colegas e uma relação de
proximidade entre alunos e professores única.

ENSINO |  INOVAÇÃO |  EMPREGABILIDADE

Ensino aplicado | Atividades extracurriculares | Interação com o mercado de trabalho

Programa Erasmus + | Horário pós-laboral | Bolsas de estudo

Nuno Canas Antunes
Metro de Lisboa


