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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O principal objetivo do M.EMAT é formar graduados com conhecimen-

tos avançados em Ciência e Tecnologia de Materiais, com incidência 

nas metodologias de Projeto de Produto, Tecnologias de Processa-

mento e Técnicas de Caracterização, aprofundados na especialização 

escolhida pelo estudante (Materiais ou Metalurgia).

Com a formação avançada em Engenharia de Materiais proposta, o 

M.EMAT pretende formar engenheiros preparados para responder aos 

desafios da sociedade moderna e com capacidade para:

i.    refletir e intervir no vasto campo da Engenharia de Materiais;

ii.  prevenir, analisar e resolver problemas de Engenharia em contextos 

diversificados, incluindo nessa análise os aspetos sociais, científicos 

e éticos mais relevantes;

iii.  desenvolver projetos de otimização e inovação de materiais e pro-

cessos, e avaliar o respetivo impacto económico, social e ambiental;

iv.  interagir com os pares dentro de equipas multidisciplinares, numa 

atitude colaborativa e de responsabilidade profissional e ética.

METODOLOGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

O perfil de formação adotado pelo M.EMAT garantirá profissionais 

com conhecimentos sólidos nas áreas científicas e tecnológicas da 

Engenharia de Materiais, aprofundados na especialização (Materiais ou 

Metalurgia) de cada estudante. Assim, e de um modo geral, procura-se 

desenvolver a aprendizagem ativa, nomeadamente através da: formu-

lação e resolução de problemas em novos contextos e/ou transversais 

às áreas de conhecimento; conceção de modelos computacionais de 

sistemas, processos e produtos; experimentação em tecnologias de 

processamento; práticas laboratoriais de caracterização de materiais; 

análise crítica de dados e tomada de decisão (através da Dissertação 

em ambiente empresarial ou de investigação).

O reforço da componente prática em tecnologias de processamento 

e laboratorial constitui um fator motivacional para o processo de 

aprendizagem e uma mais valia em termos de empregabilidade, 

atendendo ao seu impacto nas atividades que os estudantes poderão 

exercer no futuro.

Mestrado 
em Engenharia 
de Materiais

* Para estudantes que não frequentem atualmente o MIEMM

OBJETIVOS GERAIS DEFINIDOS PARA O CICLO DE ESTUDOS 

O M.EMAT visa formar graduados capazes de desenvolver carreiras profissionais em qualquer área da Engenharia de Materiais.

Para alcançar este objetivo, o M.EMAT confere uma formação avançada em Engenharia de Materiais, tratando o ciclo de vida completo dos materiais, 

com duas especializações: uma de carácter mais generalista em Materiais e outra em Metalurgia.

Assim, o M.EMAT oferece uma formação em Ciência e Tecnologia de Materiais, com incidência em: Projeto de Produto, Tecnologias de Processamento e 

Técnicas de Caracterização, sendo abordadas todas as classes de materiais na especialização Materiais e, com maior destaque, os materiais metálicos, no 

caso da especialização em Metalurgia. Esta formação é complementada com formação em Gestão e Competências Transversais, fator de elevada impor-

tância no mundo empresarial. Pretende-se manter a forte ligação ao tecido empresarial, apoiando a realização, no último semestre do ciclo de estudos, 

de Dissertação em empresas da área da Engenharia de Materiais.

Vagas (2021/22): 15*
Consulte dges.gov.pt

Mais informações:
m.emat@fe.up.pt
T: 220 413 111



1º ANO 

1º SEMESTRE

Unidades Curriculares Optativas (30 Créditos)

. Cerâmicos e Polímeros

. Degradação dos Materiais

. Engenharia Assistida por Computador

. Estrutura e Propriedades dos Materiais

. Gestão da Qualidade

. Gestão Empresarial

. Laboratórios de Caracterização de Materiais

. Metais

. Técnicas Avançadas de Caracterização de Materiais

2º SEMESTRE

. Competências transversais

. Simulação de Processos Tecnológicos

. Seleção de Materiais

Unidades Curriculares Optativas (18 Créditos)

. Laboratórios de Investigação

. Processamento de Metais

. Processamento de Cerâmicos e Polímeros

. Qualquer unidade curricular da U.Porto

2º ANO 

1º SEMESTRE

. Materiais, Ambiente e Sustentabilidade

. Revestimentos e Tratamentos de Superfícies

Unidades Curriculares Optativas (18 Créditos)

. Biomateriais Avançados e Engenharia de Tecidos

. Materiais e Processamento Avançados

. Materiais para a Indústria da Mobilidade

. Qualquer unidade curricular da U.Porto

2º SEMESTRE

. Dissertação

1º ANO 

1º SEMESTRE

Unidades Curriculares Optativas (30 Créditos)

. Cerâmicos e Polímeros

. Degradação dos Materiais

. Engenharia Assistida por Computador

. Estrutura e Propriedades dos Materiais

. Gestão da Qualidade

. Gestão Empresarial

. Laboratórios de Caracterização de Materiais

. Metais

. Técnicas Avançadas de Caracterização de Materiais

2º SEMESTRE

. Competências transversais

. Simulação de Processos Tecnológicos

. Seleção de Materiais

Unidades Curriculares Optativas (18 Créditos)

. Fundição

. Tecnologias de Materiais Metálicos

. Materiais Compósitos e Metálicos Avançados

. Qualquer unidade curricular da U.Porto

2º ANO 

1º SEMESTRE

. Materiais, Ambiente e Sustentabilidade

. Revestimentos e Tratamentos de Superfícies

Unidades Curriculares Optativas (18 Créditos)

. Fabrico Aditivo e Pulverometalurgia

. Projeto

. Tecnologias de Ligação

. Qualquer unidade curricular da U.Porto

2º SEMESTRE

. Dissertação
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ESPECIALIZAÇÃO: 
MATERIAIS

ESPECIALIZAÇÃO: 
METALURGIA

Créditos em ECTS (European Credit Transfer System) Em acreditação


