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fe.up.pt/candidato/publicacoes

Duração 5 anos (1º + 2º ciclo)
Período letivo setembro - julho
Regime laboral
Língua portuguesa, podendo a maioria das unidades 
curriculares do 2º ciclo ser lecionada em inglês
Principais áreas disciplinares
Matemática, Química, Física, Biologia, Fenómenos de 
Transporte, Termodinâmica, Ciências de Materiais, 
Mecânica de Fluidos, Engenharia de Reações, Processos 
de Separação, Estratégia e Controlo de Processos

MESTRADO INTEGRADO 
EM ENGENHARIA QUÍMICA
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Segue-nos!
facebook.com/profissaoengenheiro www.fe.up.pt/candidato
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MESTRADO INTEGRADO 
EM ENGENHARIA 
INDUSTRIAL E GESTÃO

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Nas áreas de potencial intervenção na indústria, a atividade de um Engenheiro Químico pode ocorrer 
tanto a nível de apoio à operação industrial, incluindo monitorização e controlo de processo, como a 
nível de gestão da produção, incluindo programação da operação e controlo de qualidade, como ainda 
a nível de gestão, projeto e inovação industrial.

As saídas profissionais dos Mestres em Engenharia Química da FEUP incluem um largo leque de oportu-
nidades, nomeadamente na indústria, na investigação, em instituições de ensino ou em atividades téc-
nico-comerciais, entre muitas outras, a nível nacional e internacional. Entre vários exemplos de empresas 
com parcerias com o MIEQ e o DEQ incluem-se: CIN, Sonae, TMG, Barbot, Grupo Amorim & Irmãos, Euro-
resinas, Continental, COLEP, CUF, Colquímica, Efacec, Monteiro Ribas, Nestlé, Unicer, Hovione, BASF.

4 RAZÕES PARA ESCOLHER O MIEQ DA FEUP

Um curso de banda larga com empregabilidade elevada e 
integração no mercado de trabalho promovida por projetos de 

fim de curso em empresas; 02 

Plano de estudos versátil, com distintos perfis de especialização, que 
permitem adaptar a formação aos interesses de cada estudante. 04 

Possibilidade de intercâmbio durante o curso em 
universidades e/ou empresas internacionais reconhecidas          
na área da Engenharia Química;03 

Corpo docente qualificado e maioritariamente integrado 
em unidades de investigação de excelência no melhor 
Departamento de Engenharia Química nacional;01 

MESTRADO INTEGRADO 
EM ENGENHARIA QUÍMICA 



RECONHECIMENTO INTERNACIONAL
O Mestrado Integrado em Engenharia Química da FEUP foi distinguido com a marca de qualidade 
internacional EUR-ACE. Este certificado reconhece os altos padrões de qualidade do ciclo de estudos, 
assim como o cumprimento dos requisitos educacionais para cursos de mestrado em Engenharia. 
Mais informações em www.fe.up.pt/eur-ace.

O corpo docente pertence maioritariamente ao Departamento de Engenharia Química (DEQ) da FEUP, que 
tem sido reconhecido consecutivamente como o melhor departamento de engenharia química nacional 
(1º lugar a nível nacional e no top 20 a nível Europeu no Ranking NTU na área de Engenharia Química).

DISCIPLINAS DE INGRESSO
Consultar na Direção Geral do Ensino Superior - www.dges.mctes.pt.
Disciplinas Específicas: 19 Matemática A; 07 Física e Química.

ESTRUTURA

Rafaela Gonçalves Rafaela PereiraRafaela Pereira
Estudante do 3º ano Estudante do 2º ano

A FEUP é uma faculdade com enorme reputação seja pela qua-
lidade do ensino mas também pelas excelentes condições do 
campus, ocupando uma posição de liderança no panorama do 
ensino superior tanto em Portugal como no estrangeiro. Para 
além disto é uma universidade com um grande espírito acadé-
mico e extremamente dinâmica. 

No que toca à escolha do curso de ensino superior a seguir 
posso dizer que não foi uma decisão fácil. Nunca tive a certeza 
do que queria e a decisão de entrar no curso de Engenharia 
Química deu-se quando, após alguma pesquisa, me apercebi 
da sua versatilidade e quantidade de saídas profissionais dife-
rentes, o que me permitia manter o meu futuro “em aberto”.

Lê este e outros testemunhos em www.fe.up.pt/candidato/testemunhos 

PORQUÊ A FEUP? 
//  CURSOS COM ELEVADA TAXA DE EMPREGO
// POSIÇÃO DE DESTAQUE NOS PRINCIPAIS RANKINGS INTERNACIONAIS DE ENGENHARIA
// INCENTIVO À INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 
// POSSIBILIDADE DE ESTUDAR NO ESTRANGEIRO ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO 
//  VIDA ACADÉMICA RICA E POSSIBILIDADE DE PARTICIPAR EM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
// O PORTO É UMA CIDADE DINÂMICA E COM UM NÍVEL DE VIDA ACESSÍVEL

OBJETIVOS/ATIVIDADE PROFISSIONAL
O Mestrado Integrado em Engenharia Química (MIEQ) tem como principal objetivo formar profissionais, 
na área de Engenharia Química ou afins, que possam iniciar uma carreira profissional, de atividade 
industrial ou de investigação (entre muitas outras), com os mais altos níveis de qualidade.

O papel do Engenheiro Químico passa por criar e aperfeiçoar o processo de produção, introduzindo 
novas tecnologias ou otimizando as existentes. Passa também por analisar a viabilidade económica e 
segurança dos processos, desenvolver tecnologias limpas, melhorar a eficiência energética, além de 
coordenar e supervisionar equipas. Pode também ter atividades de gestão ou de inovação, por exemplo.

Com uma formação abrangente, porém, aprofundada, o Mestre em Engenharia Química formado 
na FEUP está preparado para assumir imediatamente posições profissionais nas suas várias áreas de 
potencial intervenção, seja em Portugal ou no estrangeiro, nomeadamente em empresas industriais, 
em empresas de serviços, em gabinetes de projeto, em centros de I&D&I, em serviços municipais, em 
agências governamentais ou como profissional autónomo.

Fábio Pinto
Estudante do 4º ano

A nível de infraestruturas, acho que o campus da FEUP é fantástico, 
quer em termos de dimensões, quer em termos de recursos. No 
caso específico do meu curso, os laboratórios disponíveis estão 
bem equipados, quer aqueles usados para ensino, quer aqueles 
nos quais os estudantes têm oportunidade de fazer investigação 
científica, como eu tive. Foi uma experiência enriquecedora que 
me permitiu um contacto com materiais e equipamentos que não 
se consegue numa aula.
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2º Ciclo - Mestrado (MSc)

1º Ciclo - Licenciatura (BSc)
Mestrado Integrado 5 anos

2 anos

3 anos

O Mestrado Integrado em Engenharia Química está estruturado em especializações oferecendo aos 
seus estudantes, após um tronco comum de 3 anos com formação em ciências base da Engenharia 
Química, uma preparação mais específica em: 

Processos e Produto: especialização que proporciona uma formação mais próxima da Engenharia 
Química tradicional. Nesta via de ensino são privilegiadas as áreas de conceção e projeto e de desen-
volvimento e otimização que conduzem à produção em grande escala de produtos químicos com 
que lidamos quotidianamente.

Energia: acompanhando a crescente preocupação com a escassez de recursos energéticos, nesta 
especialização procura-se dotar os estudantes de competências profissionais que permitam a apli-
cação de abordagens energéticas corretas. Estas abordagens passam sobretudo pela minimização 
do consumo de recursos naturais, pela otimização energética e pela utilização de energias e maté-
rias-primas renováveis.

Biotecnologia: esta especialização permite que o estudante complemente a formação em Enge-
nharia Química com competências específicas em vários domínios da Biotecnologia. Dirige-se 
essencialmente às indústrias alimentar, farmacêutica e de valorização de produtos naturais.

Ambiente: particularmente focada na preocupação com o meio ambiente, nesta especialização os 
estudantes ganham competências profissionais que permitem projetar e implementar tecnologias 
preventivas, de intervenção, de abatimento e de reabilitação por forma a minorar ou a eliminar os 
efeitos nefastos da poluição e a diminuir a intensidade de utilização dos recursos naturais, minimi-
zando os impactos negativos da atividade humana no Ambiente.


