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NCE/21/2100286 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de
estudos

1. Caracterização geral do ciclo de estudos
1.1. Instituição de Ensino Superior:

Instituto Politécnico Do Cávado E Ave

1.1.a. Outras Instituições de Ensino Superior (em associação) (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redacção
conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):

1.1.b. Outras Instituições de Ensino Superior (estrangeiras, em associação) (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na
redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):

<sem resposta>

1.1.c. Outras Instituições (em cooperação) (Lei nº 62/2007, de 10 de setembro ou Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março,
na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto):

<sem resposta>

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior de Design (IPCA)

1.2.a. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta
em associação). (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de
agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):

1.2.b. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta
em associação com IES estrangeiras). (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º
65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):

<sem resposta>

1.2.c. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, empresas, etc.)
(proposta em cooperação). (Lei nº 62/2007, de 10 de setembro ou Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação
conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto):

<sem resposta>

1.3. Designação do ciclo de estudos:
Modelação 3D e Fabrico Aditivo

1.3. Study programme:
3D Modelling and Additive Manufacturing

1.4. Grau:
Mestre

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Desenvolvimento de produto

1.5. Main scientific area of the study programme:
Product development

1.6.1 Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos):

529

1.6.2 Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:
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214

1.6.3 Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

<sem resposta>

1.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
60

1.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, com a redação do DL n.º 65/2018):
2 semestres

1.8. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, as written in the DL no. 65/2018):
2 semesters

1.9. Número máximo de admissões proposto:
15

1.10. Condições específicas de ingresso (art.º 3 DL-74/2006, na redação dada pelo DL-65/2018).
a1) titulares do grau de licenciado ou equivalente legal nas áreas de Engenharia, Design de Produto, ou Design
Industrial, e áreas afins; 
a2) titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau
de licenciado pelo Conselho Técnico-Científico, nas mesmas áreas de a1) e afins; 
a3) detentores de currículo académico, científico ou profissional, cuja capacidade seja reconhecida pelo CTC da
escola, nas áreas referidas em a1). 
b) Detentores de experiência profissional mínima de 5 anos nas áreas de a1) e afins, devidamente comprovada.
Os candidatos serão avaliados e seriados considerando a sua formação curricular e a natureza e relevância da sua
experiência profissional.
São necessários conhecimentos de leitura e interpretação de desenho técnico de construções mecânicas.

1.10. Specific entry requirements (article 3, DL no. 74/2006, as written in the DL no. 65/2018).
a1) holders of a bachelor's degree or legal equivalent in the areas of Engineering, Product Design, or Industrial Design
and related areas; 
a2) holders of a foreign higher academic degree that is recognized as meeting the objectives of the Bachelor's degree
by the Technical-Scientific Council, in the same areas as a1) and the like; 
a3) holders of an academic, scientific or professional curriculum, whose capacity is recognized by the CTC of the
school, in the areas referred to in a1). 
b) Holders of at least 5 years' professional experience in the areas referred to in a1, duly proven. 
Candidates will be evaluated and graded considering their curricular background and the nature and relevance of their
professional experience. 
Knowledge of technical drawing, namely the capability to read and interpret technical drawing of mechanical
constructions is required.

1.11. Regime de funcionamento.
Outros

1.11.1. Se outro, especifique:
Apenas uma parte da formação prática será Diurna, pelas regras laborais na empresa parceira.

1.11.1. If other, specify:
Only part of the practical training will be in Daytime, due to labour laws at the partner company.

1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (Barcelos) e Engenharia de Prototipagem Alves & Alves Lda. (Ermesinde).
Apenas parte da formação em contexto prático será ministrada nas instalações da empresa parceira com apoio de
técnicos da empresa (esta parte da formação terá lugar no horário Diurno, por imposição das regras laborais na
empresa, que funciona com turno único, em horário das 9:00 às 18:00). Todas as restantes componente letivas serão
ministradas em sala de aula ou laboratórios nas instalações do IPCA (em horário pós-laboral).

1.12. Premises where the study programme will be lectured:
Polytechnic Institute of Cavado and Ave (Barcelos) and Engenharia de Prototipagem Alves & Alves Lda. (Ermesinde).
Only part of the practical component will be lectured at the partner company facilities with support from technical staff
of the company (this part will be lectured during regular working hours, due to labour regulations as the partner
company that works on a single shift, from 9:00-18:00). All other lecturing components will be lectured in classrooms
or laboratories at the IPCA facilities (and will take place after working hours).
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1.13. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República
(PDF, máx. 500kB):

1.13._1.13._Despacho-n.º9030_2020_RA_IPCA-40-45_compressed.pdf
1.14. Observações:

O foco ciclo de estudos encontra-se no interface entre as áreas CNAEF 529 (Desenvolvimento de Produto, como
técnica afim das engenharias) e 214 (Design, nomeadamente o Design de Produto). Assim, o ciclo de estudos
posiciona-se na fronteira entre o Design e a Tecnologia, pretendendo-se a colaboração entre áreas do Design e
Engenharias, respetivamente pela Escola Superior de Design e pela Escola Superior de Tecnologia do IPCA.

1.14. Observations:
The focus of this study cycle is at the interface between CNAEF areas 529 (Product Development, as a technique
related to engineering) and 214 (Design, namely Product Design). As such, the study cycle is positioned at the frontier
between Design and Technology, and therefore a collaboration is intended between areas of Design and Engineering,
respectively by the School of Design and by the School of Technology of IPCA.

2. Formalização do Pedido
Mapa I - Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Design do IPCA

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Design do IPCA

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._ExtratoAta-CTC-12-outb-CriacaoMM3DFA v2.pdf

 
Mapa I - Conselho Pedagógico da Escola Superior de Design do IPCA

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Pedagógico da Escola Superior de Design do IPCA

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._ExtratoAta-CP-Reuniao-13out_M-M3DFA.pdf

 

3. Âmbito e objetivos do ciclo de estudos. Adequação ao projeto educativo,
científico e cultural da instituição
3.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos:

 Aprofundar conhecimentos de Modelação 3D (tridimensional) paramétrica associada ao fenómeno emergente da
impressão 3D na prática industrial, nomeadamente os paradigmas do Design para Fabrico Aditivo (DFAM). Assim,
nesta abordagem a geometria das peças é concebida de forma já otimizada para – e tomando partido das
potencialidades – da impressão 3D. Este é um perfil de profissional que as empresas produtivas começam a procurar,
mas não existem formações avançadas que abordem de forma integrada as 2 vertentes. Para além disto, pretende-se
também garantir que os formandos conhecem as principais tecnologias de impressão 3D e como os respetivos
equipamentos operam.

3.1. The study programme’s generic objectives:
 Explore knowledge in 3D (three dimensional) parametric modelling associated with the emerging phenomena of 3D

printing in industrial practice, namely the paradigms of Design for Additive Manufacturing (DFAM). Thus, in this
approach, the part geometry is designed already in an optimized way for – and taking advantage of the potential of –
3D printing. This is a professional profile which manufacturing companies are starting to look for, but there are no
advanced training programs which approach these 2 aspects in an integrated way. In addition to this, the program
aims to ensure participants become familiar with the key 3D printing technologies and the respective equipment.

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
 Os objetivos de aprendizagem são:

 - conhecimentos das abordagens e metodologias da modelação 3D paramétrica
 - conhecimentos nas etapas da preparação de modelos para impressão e evitar problemas comuns na impressão 3D.

 - aptidão em modelação 3D em particular modelos complexos com base em superfícies.
 - competências em DFAM (Design for Addictive Manufacturing).

 

3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
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https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/52ca1d94-ce97-2e44-69fb-615efb75b46d/questionId/cf6851c6-2bcb-97b3-8ebc-61313104f8db/annexId/f279fde6-de7d-6b4f-28d8-6165f75061df
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The learning outcomes include:
- knowledge of the methods and methodologies of 3D parametric modelling.
- knowledge of the steps of preparation of models for 3D printing and avoiding/solving common 3D printing problems.
- skills in 3D modelling in particular of complex models based on surfaces.
- competences in DFAM (Design for Addictive Manufacturing).

3.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa, face à missão institucional e,
designadamente, ao projeto educativo, científico e cultural da instituição:

O IPCA é uma Instituição de Ensino Superior Público, em crescimento sustentado, com intervenção nas áreas das
tecnologias, das ciências empresariais, do design e do turismo, tendo como missão contribuir para o desenvolvimento
da sociedade, estimular a criação cultural, a investigação e pesquisa aplicadas, e fomentar o pensamento reflexivo e
humanista.

Entre os desafios e objetivos traçados na Estratégia Portugal 2030 destacam-se o aumento do número de alunos no
ensino superior, com especial enfoque nas áreas STEAM e na área de competências digitais, o aumento da
participação da população adulta ao longo da vida ensino superior e programas de requalificação e requalificação.
Assim, enquanto agente do sistema científico e de ensino superior, o IPCA está empenhado em contribuir para o
crescimento das qualificações em Portugal, em particular contribuir para a implementação das reformas e
investimentos propostos pelo PRR, dando continuidade à implementação das redes europeias e para reforçar a
articulação entre as instituições de ensino e formação, as instituições científicas e os locais, regionais e
empregadores nacionais.

A proposta de mestrado profissionalizante em Modelação 3D e Fabrico Aditivo enquadra-se:
- no Plano Estratégico do IPCA 2017-2021, documento que norteia as prioridades e iniciativas estratégicas do Instituto
para este período; o objetivo estratégico OE9 do Plano Estratégico consiste em garantir uma oferta formativa de
qualidade e adequada às expectativas do mercado de trabalho;
- nos objetivos do PRR ao nível do programa “Impulso Adulto”; no sentido de apoiar a conversão e atualização de
competências de adultos ativos, através de formação superior em áreas STEAM;
- na estratégia da Instituição em oferecer um novo ciclo de estudos de mestrado decorrente do reconhecimento e
acreditação externa da qualidade dos seus cursos de licenciatura e mestrado, nomeadamente do curso de
Licenciatura em Design Industrial e Mestrado em Design e Desenvolvimento de Produto e da crescente exigência do
mercado ao nível da oferta formativa de 2.º ciclo;
- no envolvimento do IPCA com o tecido empresarial da sua região de intervenção, que se manifesta disponível para
esta intervenção;
- na oportunidade que este mestrado profissionalizante representa para a melhoria da qualificação do corpo docente
da Escola Superior de Design, com o consequente aumento do pessoal docente nas áreas disciplinares de Design
Industrial e Desenvolvimento de Produto.
- na estratégia formativa da Escola Superior de Design, que tem apostado há mais de uma década na criação de
competências internas em impressão 3D e modelação 3D. 
De referir ainda que a instituição teve nos últimos anos vários projetos em que a impressão 3D foi utilizada quer como
ferramenta quer como plataforma para o desenvolvimento de produtos inovadores.

3.3. Insertion of the study programme in the institutional educational offer strategy, in light of the mission of the institution
and its educational, scientific and cultural project:

IPCA is a Public Higher Education Institution, in sustained growth, with intervention in the areas of technology,
business sciences, design and tourism, with the mission of contributing to the development of society, stimulating
cultural creation, investigation and research applied, and foster reflective and humanistic thinking. 

Among the challenges and objectives outlined in the Portugal 2030 Strategy, we highlight the increase in the number of
students in higher education, with a special focus on the STEAM areas and in the area of digital skills, the increase in
the participation of the adult population in higher education and requalification programs. Thus, as an agent of the
scientific and higher education system, the IPCA is committed to contributing to the growth of qualifications in
Portugal, in particular contributing to the implementation of the reforms and investments proposed by the PRR,
continuing the implementation of European networks and strengthening the articulation between education and
training institutions, scientific institutions and local, regional and national employers. 

The proposal for a professional master's degree in 3D Modelling and Additive Manufacturing fits: 
- in the IPCA Strategic Plan 2017-2021, a document that guides the Institute's strategic priorities and initiatives for this
period; the OE9 strategic objective of the Strategic Plan is to guarantee a training offer of quality and adequate to the
expectations of the labor market; 
- on the objectives of the PRR at the level of the “Impulso Jovem” program; in order to support the conversion and
updating of skills of active adults, through higher education in STEAM areas;
- in the Institution's strategy of offering a new cycle of master's studies resulting from the external recognition and
accreditation of the quality of its degree courses, namely the Degree course in Industrial Design (BS) and in Product
Design and Development (MS) and the growing demand of the market in terms of the training offer of 2nd cycle; - in the
involvement of IPCA with the business fabric of its region of intervention, which manifests itself available for this
intervention; 
- in the opportunity that this professional master's degree represents for the improvement of the qualification of the
teaching staff of the School of Design, with the consequent increase in the teaching staff in the disciplinary area of
Product Development. 
- in the educational offer of the School of Design, which has invested for more than a decade in building up internal
competences in 3D printing and 3D modelling. The institution also had in recent years projects in which 3D printing
was used whether as tool as well as platform for the development of innovative products.
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4. Desenvolvimento curricular
4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que
o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)

4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável) * / Branches, variants, specialization areas, specialties or
other forms of organization (if applicable)*

Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de
organização em que o ciclo de estudos se estrutura *

Branches, variants, specialization areas,
specialties or other forms of organization

<sem resposta>

4.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

Mapa II -

4.2.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:

 

4.2.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
 

4.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits necessary for awarding
the degree

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Minímos optativos** / Minimum
Optional ECTS**

Observações /
Observations

Desenvolvimento de
Produto DP 51

Design Industrial DI 6
Engenharia de Produção e
Sistemas EPS 3

(3 Items)  60 0  

4.3 Plano de estudos

Mapa III - - 1

4.3.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:

 

4.3.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
 

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Opcional

Observações
/
Observations

Projeto para impressão 3D DI Semestral 168 TP-30; 6
Princípios de modelação 3D DP Semestral 168 TP-30; 6
Modelação 3D avançada DP Semestral 168 TP-30; 6
Preparação de modelos para
impressão 3D DP Semestral 84 TP-15; 3
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Arquitetura, afinação e
manutenção de impressoras
3D

EPS Semestral 84 TP-15; 3

Prática de Impressão 3D DP Semestral 168 PL-30; 6
(6 Items)        

Mapa III - - 2

4.3.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:

 

4.3.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
 

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 2

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade
Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS Opcional Observações / Observations

Projeto industrial DP Semestral 840 OT-30; 30
A orientação-tutorial é realizada
pela equipa de orientação
aprovada para o formando.

(1 Item)        

4.4. Unidades Curriculares

Mapa IV - Projeto para impressão 3D

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto para impressão 3D

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Design for 3D printing

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 DI

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 168

4.4.1.5. Horas de contacto:
 30

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Miguel Machado de Sá Abreu Terroso, 30h
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4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular foca-se nas metodologias projetuais de design e desenvolvimento de produto, mas na recente
e contemporânea vertente do design para o fabrico aditivo (design for additive manufacturing, DFAM). Os estudantes
vão desenvolver abordagens processuais e metodológicas para o desenvolvimento de produto. Devem para isso
desenvolver várias competências: pensamento analítico, pesquisa e gestão de informação, exploração criativa na
prática do design e consolidação de conhecimento; compreender a mecânica dos objetos e as características dos
materiais; compreender a ergonomia e realizar testes de usabilidade, sempre num contexto de design para fabrico
aditivo (DFAM), ou seja, projetar a peça de forma a otimizar e facilitar a sua produção por impressão 3D.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit is focused on the project methodologies of product design and development, but in the recent and
contemporary scope of design for additive manufacturing (DFAM). 
The student will develop procedural and methodological approaches to product development. Must for this develop
various skills: analytical thinking, research and information management, creative exploration in the practice of design
and consolidation of knowledge; solving mechanical issues and learning the capacities of
material and shape, using common ergonomics, interfaces, and usability, always in a context of design for additive
manufacturing (DFAM), meaning, to design the part in a way to optimize and facilitate its production through 3D
printing.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
É dada relevância ao método (Duplo Diamante do Design Council) como estrutura de base e suporte de reflexão crítica
de diversas abordagens e ferramentas processuais para:
- identificação de contexto;
- recolha, tratamento e geração de informação;
- necessidades de pessoas (identificação e processamento de dados);
- PDS (Product Design Specifications)
- desenvolvimento criativo e conceptual;
- consolidação da ideia;
- arquitetura de produto;
- prototipagem;
- teste e avaliação.
Estes conteúdos são abordados sempre numa vertente de DFAM.

4.4.5. Syllabus:
The Double Diamond Double Diamond method form Design Council is considered as a basic structure for critical
reflection of the diversity of approaches and procedural design tools for:
- context identification;
- collection, treatment and information generation;
- customers need (identification and processing of data);
- PDS (Product Design Specification);
- creative and conceptual development;
- consolidation of the idea;
- Product Architecture;
- prototyping;
- testing and evaluation.
These contents are always approached in the scope of DFAM.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Para atingir os objetivos pretendidos é importante que os alunos aprendam (através de exemplos práticos) a serem
exigentes, pró-activos, persistentes e capazes de apresentar respostas para os problemas durante o período que
decorre o projeto. Pretende-se simular estes pressupostos em projeto através de um método de
trabalho é mais participativo, estimulante para os alunos inovarem e participarem com mais qualidade e entusiasmo. 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
To achieve all the intended objectives it is important that the students learn (from practical example) a high standard of
working, with good velocity, persistence, understanding, and value of being pro-active throughout the project period.
The purpose of this project is to simulate this by demonstrating personal work method, participating in the initial
presentations; to stimulate and encourage the students to innovate and participate with better quality and enthusiasm.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sendo uma disciplina de enfoque projetual, dá-se relevo à prática complementada por processos analíticos. A
metodologia aplicada é heurística, procura uma abordagem orgânica mas eficiente. Propõe-se a resolução de prática
de exercícios com base na abordagem metodológica definida como forma de elencar a teoria à pratica projetual.
O ensino proposto alicerça-se no desenvolvimento acompanhado de um projeto com objetivos pedagógicos pré
estabelecidos; sendo que a resposta ao exercícios deverá ser reveladora de uma sequência que parte da análise e
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investigação do problema, processo de desenvolvimento projetual recorrendo ao desenho, modelos demonstrativos
(analógicos e digitais), culminando na comunicação da solução.

Avaliação 

A nota correspondente à avaliação final resulta da média de submissões de progresso e da apresentação final do
projeto: Ex.01 = 15 %; Ex.02 = 70 %; Empenho e assiduidade = 15%.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
As a design approach discipline, we give relief to the practice complemented by analytical processes. The
methodology applied is heuristic, and seeks an organic but effective approach. It is proposed the resolution of
practical exercises based on the methodological approach defined as a way to list the theory to project practice.
The teaching is based on the development of a project together with pre pedagogical objectives set; wherein the
response to exercise should be indicative of a sequence of analysis and investigation tasks of the problem, using the
drawing as project-development process tool, models (analog and digital), finishing with the communication of the
final solution.

The grade of the final evaluation results from the average progress of submissions and the final presentation of the
project: Ex.01 = 15 %; Ex.02 = 70 %; Empenho e assiduidade = 15%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Para atingir os objetivos pretendidos é importante que os alunos aprendam (através de exemplos práticos) a serem
exigentes, pró-ativos, persistentes e capazes de apresentar respostas para os problemas durante o período que
decorre o projeto. Pretende-se simular estes pressupostos em projeto através de um método de
trabalho é mais participativo, estimulante para os alunos inovarem e participarem com mais qualidade e entusiasmo. 

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
To achieve all the intended objectives it is important that the students learn (from practical example) a high standard of
working, with good velocity, persistence, understanding, and value of being pro-active throughout the project period.
The purpose of this project is to simulate this by demonstrating my personal method of work, participating in the initial
presentations; to stimulate and encourage the students to innovate and participate with better quality and enthusiasm.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ulrich, K. T. & Eppinger, S. D. (2008) Product Design & Development ,McGraw-Hill ISBN 9780071259477

Mapa IV - Princípios de modelação 3D

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Princípios de modelação 3D

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Principles of 3D modeling

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 DP

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 168

4.4.1.5. Horas de contacto:
 30

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>
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4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Ricardo João Ferreira Simões, 30h

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem como objetivo fornecer ao aluno as ferramentas necessárias para leitura e interpretação
de desenho técnico de definição tanto de peças como de conjuntos. Ferramentas de modelação 3D, necessárias à
realização de modelos sólidos, conjuntos, desenho e respetivas anotações. Deve saber ler e interpretar desenho de
conjunto com as devidas anotações que são o standard na indústria, nas quais se incluem ajustamentos e os vários
tipos de tabelas e listas.
Deverá saber modelar componentes sólidos, conjuntos e criação de desenhos técnicos através do uso software
tridimensional, explorando os comandos específicos da modelação de peças plásticas, mas também, entender as
limitações relacionadas com os processos produtivos destas, reformulando o modelo sempre que necessário e de tal
modo a garantir a sua produção e bom funcionamento. Conhecer os formatos de exportação mais usados que
permitem a comunicação com os processos de fabrico automático mais comuns.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit aims to provide the student with the necessary tools for reading and interpreting definition
technical drawing of parts and assemblies. 3D modeling tools, necessary for the realization of solid models,
assemblies, 2D drawing and annotations. Students must know how to read and interpret the overall drawing with the
appropriate annotations that are industry standard, which include fits and the various types of tables and lists.
The student should know how to model solid components, assemblies and create technical 2D drawings using three-
dimensional software, exploring the specific commands of the modeling of plastic parts, but also understand the
limitations related to the production processes of these, reformulating the model whenever necessary and in such a
way as to ensure its production and proper functioning. Know the most used export formats that allow communication
with the most common automatic manufacturing processes.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
• A necessidade de normalização no desenho técnico
• Apresentação das normas usadas
• Tipos de cotagem:
• Toleranciamento dimensional;
• Ajustamentos ISO;
• Acabamento superficial da peça:
- Processos de fabrico associados. 
• Toleranciamento geométrico;
• Princípios de toleranciamento de base;
• Tolerâncias gerais;
• Anotação do desenho de conjunto:
- Correta identificação de componentes;
- Tipos de Tabelas: Referência aos elementos normalizados. 
- Ajustamentos.
• Criação de modelos 3D sólidos;
• Criação de conjuntos;
• Criação de desenho técnicos 2D:
- Aplicação das anotações necessárias (cotagem, toleranciamento e referenciação).
• Comandos específicos para criação de peças plásticas:
- Nervuras de reforço;
- Análise de espessuras de parede;
- Criação de rebordo para encaixe;
- Pilares de fixação com apoios radiais;
- Encaixes rápidos;
- Compensação de contração volumétrica.
• Importação e exportação de documentos contendo modelos 3D.

4.4.5. Syllabus:
• The need for standards in technical drawing
• Presentation of the standards used
• Types of annotations:
• Dimensional tolerance;
• ISO fits;
• Surface finish:
- Associated manufacturing processes.
• Geometric tolerance;
• Basic Tolerance Principles;
• General tolerances;
• Annotation of the assembly drawing:
- Correct identification of components;
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- Types of Tables: Reference to standard elements.
- Fits.
• Creating solid 3D models
• Creation of assemblies
• Creation of 2D technical drawing
- Application of the necessary annotations (dimensioning, tolerances and referencing)
• Specific commands for creating:
- Ribs;
- Wall thickness analysis;
- Edge creation for fitting (lips and grooves);
- Fixing pillars with radial supports (mounting boss);
- Snap hook and groove;
- Volumetric contraction compensation (scale). 
• Import and export of documents containing 3D model data

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos foram definidos de modo a estarem coerentes com os objectivos da UC, empregando
uma abordagem prática para a aquisição de competências de desenho técnico e de modelação tridimensional
recorrendo às ferramentas de criação de sólidos, conjuntos e vistas 2D, como também, das ferramentas de modelação
3D habitualmente usadas para a criação de peças plásticas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus was defined to be consistent with the objectives of the CU, employing a practical approach to the
acquisition of technical design and three-dimensional modeling skills using the tools of creation of solids, assemblies
and 2D views (drawings), as well as the 3D modeling tools commonly used for the creation of plastic parts.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia inclui aulas teóricas e exercícios práticos de aplicação e desenvolvimento das competências
adquiridas, dinamizados pelo professor responsável da unidade curricular. 
A aplicação direta dos conhecimentos adquiridos será uma mais-valia no sentido da análise e aproximação às
solicitações reais da indústria. 
Os temas explorados permitem ao aluno interiorizar os conceitos e as ferramentas de modelação necessárias de modo
a no momento oportuno também aplicar as técnicas de leitura ou elaboração de um documento técnico normalizado.
A avaliação final será determinada a partir de todo o trabalho desenvolvido durante o semestre, considerando a
avaliação contínua e os trabalhos práticos. 
• Projeto de modelação 3D (80%): Modelação de uma peça complexa.
• Teste de Avaliação (10%)
• Assiduidade (10%)

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The methodology includes theoretical classes and practical exercises for the application and development of acquired
skills, promoted by the teacher responsible for the course.
The direct application of the acquired knowledge will be an added value in the sense of analysis and approximation to
the real requests of the industry.
The explored themes allow the student to internalize the concepts and necessary tools necessary to apply the
techniques in the appropriate time on reading or preparing a standardized technical document.
The final evaluation will be determined from all the work done during the semester, considering the continuous
assessment and practical work. 
• 3D modeling project (80%): Modeling of a complex part. 
• Evaluation test (10%)
• Attendance (10%)

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia adotada visa garantir a aquisição de competências que permitam sintetizar e aplicar os conhecimentos
adquiridos e capacitar para uma boa aprendizagem ao longo da unidade curricular. De acordo com os objetivos o
trabalho a desenvolver, tanto em sala de aula como em casa, prevê a realização de análise reflexiva de estudos de
caso concretos. 
Ensino Teórico-Prático com ênfase na aquisição de competências de um saber-fazer nas diferentes áreas do
conhecimento, articulada com a transmissão de conceitos fundamentais; análise de componentes dos projetos
realizados. 
Orientação tutorial, através de sessões de orientação pessoal para conduzir o processo de aprendizagem e facilitar o
trabalho autónomo. 

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The methodology is designed to ensure the acquisition of skills that allow synthesize and apply the knowledge
acquired in this curricular unit. In accordance with the objectives to develop the work, both in the classroom and at
home, provides for reflective analysis of concrete case studies. Theoretical and Practical with emphasis on skill
acquisition of knowledge in different fields of knowledge, combined with the transmission of key terms, component
analysis of projects. 
Tutorial guidance through personal guidance sessions to drive the learning process and facilitate students’ autonomy. 
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4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Morais S.; Desenho Técnico Básico. 23.ª edição. Porto Editora
• Solidworks 2021/2022 EDU online reference manual

Mapa IV - Modelação 3D avançada

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Modelação 3D avançada

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Advanced 3D modeling

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 DP

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 168

4.4.1.5. Horas de contacto:
 30

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Jorge Rui Machado Fontes da Silva

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Pretende-se que o aluno adquire conhecimentos e praticas na manipulação de softwares de modelação tridimensional,

para realização de modelos com formas geométricas complexas (orgânicas), podendo estas ser geradas com base em
elementos de referência. 

 Criação de modelos ou conjuntos, nomeadamente ferramentas ou acessórios que sirvam de apoio à produção de
componentes plásticos. 

 Fornecer ao aluno ferramentas relativas ao software de modelação paramétrica que o permita criar peças
geometricamente complexas. Deve usar elementos de referência, que não apenas desenhos técnicos 2D, para a
criação desses modelos tridimensionais (ex: esboços, fotografias e outros).

 O aluno deve ser capaz de criar ferramentas simples (ex: moldes), como também, acessórios de apoio aos processos
produtivos, (ex: garras, gabaris) sendo este obtidos através de impressão 3D. Reparação de modelos 3d importados,
através do uso de técnicas da modelação por superfícies.

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 It is intended that the student acquires knowledge and practices in the manipulation of three-dimensional modeling

software, to perform models with complex (organic) geometric shapes, which can be generated based on reference
elements. 

 Creation of models or sets, including tools or accessories to support the production of plastic components. 
 Provide the student knowledge on 3D parametric modeling software that allow the creation of geometric complex

parts. The student should use reference elements, other than 2D technical drawings, for creating does three-
dimensional models (e.g. sketches, photographs, and others).

 The student should be able to create simple tools (e.g. molds), as well as accessories to support the production
processes (e.g. grips, gabarits), being obtained through 3D printing. Repair of imported 3D models, using surfaces
modeling techniques.
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4.4.5. Conteúdos programáticos:
 • Utilização de elementos de referência para a criação de modelos 3D; provenientes de outras aplicações, esboços,

fotografias e outros.
• Criação de modelos através de superfícies

 - Ferramentas básicas de modelação por superfícies
 - Conversão de modelo de superfícies em sólidos e vice-versa

 - Criação de elementos de suporte à criação de superfícies: Splines, style splines e outras;
 - Principais ferramentas de criação de superfícies;

 - Ferramentas de edição de superfícies;
 - Ferramentas híbridas de modelação;

 - Reparar modelos com perda de superfícies e mal aparados;
 - Análise e correção da suavidade das superfícies.

 • Criação de ferramentas; moldes produzidos através de impressão 3D;
- Definição da curva de apartação, zonas moldantes e demais elementos.

 • Criação de acessórios de apoio à produção; gabaris, pinças, garras e outros. 

4.4.5. Syllabus:
 • Use of reference elements for the creation of 3D models, from other applications, sketches, photographs, and others.

 • Creating models with surfaces
 - Basic surface modeling tools;

 - Conversion of surface model into solids and vice versa.
 - Creating elements to support surface creation: Splines, style splines and others;

 - Main surface creation tools;
 - Surface editing tools;

- Hybrid modeling tools;
 - Repair models with loss of surfaces and poorly imported;

 - Analysis and correction of surface quality
 • Creation of tools; e.g. moulds produced through 3D printing;

 - Definition of the splitlines and partition surface, moulding zones and other elements.
 • Creation of accessories to support production; e.g. gabarits, tweezers, claws and others

 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A metodologia de ensino inclui aulas teóricas e exercícios práticos de aplicação e desenvolvimento das competências

adquiridas, dinamizados pelo professor responsável da unidade curricular. 
 A aplicação direta dos conhecimentos adquiridos no desenvolvimento de trabalhos será uma mais-valia para uma

melhor análise e aproximação das solicitações reais para a produção de peças plásticas com formas complexas por
impressão 3D. Esta organização permite ao aluno, interiorizar os conceitos e as ferramentas a fim de poder conhecer e
contornar os problemas que habitualmente surgem na criação destes modelos tridimensionais. Será dando enfase à
criação a aplicações industriais da impressão 3D, nomeadamente à criação de ferramentas e acessórios de apoio à
produção industrial.

 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching methodology includes lectures and practical exercises application and development of acquired skills,

energized by the teacher of the course. 
 The direct application of the knowledge acquired in the development of works, will be an added value for a better

analysis and approximation of the actual real requests to produce plastic parts with complex shapes by 3D printing.
This organization allows the student to internalize the concepts and tools in order to be able to know and work around
the problems that usually arise in the creation of these 3D models. Emphasis will be placed on the creation of
industrial 3D printing applications, namely the creation of tools and accessories to support industrial production.

 

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A metodologia adotada visa garantir a aquisição de competências que permitam sintetizar e aplicar os conhecimentos

adquiridos e capacitar para uma boa aprendizagem ao longo da unidade curricular. As aulas expositivas e práticas são
acompanhadas de resolução de exercícios concretos, com crescente grau de dificuldades. 

 Será igualmente solicitado ao aluno, a realização de uma pesquisa suplementar a-fim-de consolidar as competências. 
 A avaliação final será determinada a partir de todo o trabalho desenvolvido durante o semestre, considerando a

avaliação contínua e os trabalhos práticos. 
 • Projectos de modelação (65%): 

 - Projectos intercalares (25%).
 - Projeto final (40%). 

 • Teste de Avaliação intercalar (20%)
 • Assiduidade (5%)

 • Avaliação contínua: Desempenho em aula (10%)

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
 The methodology adopted is to ensure the acquisition of skills to enable synthesize and apply the acquired knowledge

and train students for a good learning throughout the course. 
The lectures and practices are accompanied by resolution of exercises, with increasing degree of difficulty. It will also
be requested to students, conducting additional research to-end-to consolidate skills. 
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The final evaluation will be determined from all the work done during the semester, considering the continuous
assessment and practical work. 
• 3D modeling projects (65%), where: 
- Midterm projects (25%)
- Final project (40%)
• Evaluation test (20%)
• Assiduity (5%)
• Continuous evaluation: Classroom performance (10%)

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino inclui aulas teóricas e exercícios práticos de aplicação e desenvolvimento das competências
adquiridas, dinamizados pelo professor responsável da unidade curricular. 
A aplicação direta dos conhecimentos adquiridos no projeto desenvolvido será uma mais-valia para uma melhor
análise e aproximação das solicitações reais de um projeto. Esta organização permite ao aluno, interiorizar os
conceitos e as ferramentas de modelação 3D avançada, necessária à criação de modelos com geometria complexa,
como também, à criação de ferramentas e acessórios que podem ser produzidos através da impressão 3D.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodology includes lectures and practical exercises application and development of acquired skills,
energized by the head teacher of the course. 
The direct application of knowledge acquired in the developed project will be an asset for a better analysis and
approximation of actual requests of a project. This organization allows the student to internalize the concepts and
tools of advanced 3D modeling, necessary for the creation of models with complex geometry, as well as the creation of
tools and accessories that can be produced through 3D printing.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Solidworks online help

Mapa IV - Preparação de modelos para impressão 3D

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Preparação de modelos para impressão 3D

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Preparation of models for 3D printing

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 DP

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 84

4.4.1.5. Horas de contacto:
 15

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Maria João Lopes Guerreiro Félix, 15h

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>
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4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem como objetivo fornecer ao aluno as competências necessárias para preparar ficheiros STL
para impressão 3D, identificar erros no ficheiro e proceder à sua correção utilizando ferramentas informáticas.
Entender os parâmetros de construção das diferentes tecnologias e os efeitos da orientação de construção nas
características das peças. O aluno terá o conhecimento dos ficheiros STL, edição e correção dos defeitos comuns
deste tipo de ficheiros. O aluno deve ser capaz de preparar ficheiros de construção para as tecnologias de FDM,SLA e
SLS, editando os parâmetros e otimizando as impressões nos softwares gratuitos mais utilizados na indústria. O aluno
deve ainda ser capaz de orientar as peças para impressão de forma a obter os melhores resultados.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit aims to provide the student with the necessary skills to prepare STL files for 3D printing, identify
errors in the file and correct them using computer tools. Understand the construction parameters of different
technologies and the effects of construction orientation on the characteristics of parts. The student will have
knowledge of STL files, editing and correction of common defects of this type of files. The student should be able to
prepare construction files for FDM, SLA and SLS technologies, editing parameters and optimizing prints in free
software most used in the industry. The student must also be able to guide the pieces for printing in order to obtain the
best results.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Conceito de STL
Edição de STL
- Correção de erros
- Sub-divisão
- Manipulação da geometria
Corte de STL
Preparação de impressão de FDM com o “Cura”:
- Orientação de construção;
- Parâmetros de construção;
- Suportes;
Preparação de impressão de SLA com “Pre-form”:
o Orientação de construção
o Edição de suportes
Preparação de impressão de SLS com “Pre-form”:
- Orientação de construção 

4.4.5. Syllabus:
STL Concept
STL Editions
- Corrections of errors
- Sub-dived
- Manipulation of the geometry
STL cut
Preparation of FDM printing with "Cura":
- Construction orientation;
- Construction parameters;
- Supports;
Pre-form SLA printing preparation
- Construction orientation
- Media editing
Preparation of SLS printing with “Pre-form”;
- Construction guidance

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos foram definidos de modo a estarem coerentes com os objectivos da UC, empregando
uma abordagem prática para a aquisição de competências.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus was defined in order to be coherent with the objectives of the UC, employing a practical approach for the
acquisition of skills.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia inclui aulas teóricas e exercícios práticos de aplicação e desenvolvimento das competências
adquiridas, dinamizados pelo professor responsável da unidade curricular. 
A avaliação será feita através de 2 exercícios de avaliação práticos, um intercalar e outro no final, para avaliação da
capacidade do formando de editar, manipular e preparar modelos 3D para impressão.
A nota final será 10% para assiduidade, e 45% para cada exercício de avaliação prático.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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The methodology includes theoretical classes and practical exercises for the application and development of acquired
skills, promoted by the teacher responsible for the course.
Evaluation will be through 2 practical exercises, an interim and another at the end of the semester, to assess the
student’s capability to edit, manipulate, and prepare 3D models for printing.
The final grade will be 10% for participation, and 45% for each practical exercise.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia adotada visa garantir a aquisição de competências que permitam sintetizar e aplicar os conhecimentos
adquiridos e capacitar para uma boa aprendizagem ao longo da unidade curricular. De acordo com os objetivos o
trabalho a desenvolver, tanto em sala de aula como em casa, prevê a realização de análise reflexiva de estudos de
caso concretos. 
Ensino Teórico-Prático com ênfase na aquisição de competências de um saber-fazer nas diferentes áreas do
conhecimento, articulada com a transmissão de conceitos fundamentais; análise de componentes dos projetos
realizados. 

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The methodology is designed to ensure the acquisition of skills that allow synthesize and apply the knowledge
acquired in this curricular unit. In accordance with the objectives to develop the work, both in the classroom and at
home, provides for reflective analysis of concrete case studies. Theoretical and Practical with emphasis on skill
acquisition of knowledge in different fields of knowledge, combined with the transmission of key terms, component
analysis of projects.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Make: 3D Printing: The Essential Guide to 3D Printers, Anna Kaziunas France, 2014, Make Community, LLC, ISBN
1457182939
- Fabricated: The New World of 3D Printing, Hod Lipson , 2013, John Wiley & Sons, Indiana, ISBN 978-1-118-35063-8
- https://3dprintingindustry.com

Mapa IV - Arquitetura, afinação e manutenção de Impressoras 3D

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Arquitetura, afinação e manutenção de Impressoras 3D

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Architecture, tuning and maintenance of 3D printers

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 EPS

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 84

4.4.1.5. Horas de contacto:
 15

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Filipe José Palhares Chaves, 15h

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>
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4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem como objetivo abordar a componente mais tecnológica do fabrico aditivo, nomeadamente,
a interação do profissional com os equipamentos de impressão 3D. Para isso, os estudantes irão aprender explorar os
componentes das impressoras, assim como realizar manutenção preventiva e interventiva ao longo da vida útil do
equipamento. 
Os estudantes irão adquirir competências em montar, afinar, e fazer manutenção a impressoras 3D de três tecnologias
distintas (SLA, FDM, SLS), sendo assim capazes de ser responsáveis por manter o equipamento em bom
funcionamento. Isto incluirá a substituição de componentes, assim como a incorporação de módulos opcionais em
impressoras quando necessário. Também serão conferidas competências no planeamento e gestão de consumíveis
necessários para a operação das impressoras 3D.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit has the goal of tackling the most technological part of additive manufacturing, namely, the
interaction of the professional with the 3D printing equipment. For this, students will explore the components of
printers, as well as how to perform preventive and interventional maintenance along the useful life of the equipment. 
Students will gain proficiency in setting up, fine-tuning, and performing maintenance on 3D printings of three different
technologies (SLA, FDM, SLS), thus becoming capable of being responsible for keeping the equipment in working
conditions. This will include the replacement of components, as well as integrating optional modules in printers when
necessary. Skills will also be obtained in the planning and management of consumables necessary for operating the
3D printers.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
· Arquitetura (mecânica e eletrónica) das principais tecnologias de impressão 3D:
- Baseadas em resina foto-sensível;
- Baseadas em extrusão de filamento;
- Baseadas em sinterização de pó.
· Elementos e componentes de uma impressora 3D:
- Baseadas em resina foto-sensível;
- Baseadas em extrusão de filamento;
- Baseadas em sinterização de pó.
· Identificação de problemas técnicos e substituição de componentes;
· Manutenção básica (preventiva)
· Manutenção técnica periódica rigorosa 
· Afinação e ajustes (posição e temperatura da cama de impressão, fins de curso, movimento dos motores) de
impressoras 3D para as várias tecnologias:
- SLA
- FDM
- SLS 
· Consumíveis de impressão (matéria-prima): alimentação, troca de matéria-prima, limpeza das cabeças de impressão
para diferentes matérias-primas;
· Gestão de consumíveis de impressão.

4.4.5. Syllabus:
· Architecture (mechanical and electronic) of the key 3D printing technologies:
- Based on photo-curable resin;
- Based on fused filament deposition;
- Based on powder sintering;
· Elements and components of a 3D printer:
- Based on photo-curable resin;
- Based on fused filament deposition;
- Based on powder sintering;
· Identification of key technical problems and component replacement;
· Basic (preventive) maintenance;
· Rigorous periodic technical maintenance;
· Fine-tuning and adjustments (position and temperature of the printing bed, motion sensors, motors) of 3D printers for
the various technologies:
- SLA
- FDM
- SLS 
· Printing consumables (raw materials): feeding, replacing the materials, cleaning printing heads for different raw
materials;
· Management of printing consumables.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos foram definidos de modo a estarem coerentes com os objectivos da UC, empregando
uma abordagem prática para a aquisição de competências das diversas etapas do trabalho com uma impressora 3D ao
nível de complexidade elevado habitualmente usados na indústria.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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The syllabus was defined in order to be coherent with the objectives of the UC, employing a practical approach for the
acquisition of skills in the several stages of work with a 3D printer with the high level of complexity used by the
industry.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia inclui aulas teóricas e exercícios práticos de aplicação e desenvolvimento das competências
adquiridas, dinamizados pelo professor responsável da unidade curricular. 
A aplicação direta dos conhecimentos adquiridos no projeto desenvolvido será uma mais-valia no sentido da análise e
aproximação às solicitações reais da indústria. 
A avaliação será feita através de 1 exercício de avaliação prático, abrangendo as diversas competências a adquirir na
vertente de uso da impressora (preparação da impressão, afinação dos parâmetros da máquina, ajuste à configuração
necessária para o modelo a imprimir), assim como 1 exercício de montagem de um kit de impressão 3D FDM
(montarem a sua própria impressora 3D).
A nota final será 10% para assiduidade, e 45% para cada exercício de avaliação prático.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The methodology includes theoretical classes and practical exercises for the application and development of acquired
skills, promoted by the teacher responsible for the course.
The direct application of the knowledge acquired in the developed project will be an asset in terms of analysis and
approach to the real demands of the industry.
Evaluation will be through 1 practical exercise, involving the different required competences in terms of using the
printer (preparing the print, fine-tuning the machine parameters, adjusting settings for the model to be printed), as well
as 1 exercise of assembling a 3D FDM printing kit (assembling their own 3D printer).
The final grade will be 10% for participation, and 45% for each practical exercise.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia adotada visa garantir a aquisição de competências que permitam sintetizar e aplicar os conhecimentos
adquiridos e capacitar para uma boa aprendizagem ao longo da unidade curricular. De acordo com os objetivos o
trabalho a desenvolver, tanto em sala de aula como em casa, prevê a realização de análise reflexiva de estudos de
caso concretos. Ensino Teórico-Prático com ênfase na aquisição de competências de um saber-fazer nas diferentes
áreas do conhecimento, articulada com a transmissão de conceitos fundamentais; análise de componentes dos
projetos realizados.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The methodology is designed to ensure the acquisition of skills that allow synthesize and apply the knowledge
acquired in this curricular unit. In accordance with the objectives to develop the work, both in the classroom and at
home, provides for reflective analysis of concrete case studies. Theoretical and Practical with emphasis on skill
acquisition of knowledge in different fields of knowledge, combined with the transmission of key terms, component
analysis of projects. 

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Make: 3D Printing: The Essential Guide to 3D Printers, Anna Kaziunas France, 2014, Make Community, LLC, ISBN
1457182939
- Fabricated: The New World of 3D Printing, Hod Lipson , 2013, John Wiley & Sons, Indiana, ISBN 978-1-118-35063-8

Mapa IV - Prática de Impressão 3D

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Prática de Impressão 3D

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 3D printing practice

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 DP

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 168

4.4.1.5. Horas de contacto:
 30
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4.4.1.6. Créditos ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Demétrio Ferreira Matos, 30h

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem como objetivo fornecer ao aluno as competências necessárias para utilizar impressoras
3D de diferentes tecnologias para imprimir geometrias modeladas em 3D. O aluno vai adquirir o os métodos de
funcionamento de três tecnologias distintas (SLA, FDM, SLS) seus princípios técnicos, vantagens e limitações. 
O aluno deve ser capaz de utilizar impressoras de FDM, SLA e SLS autonomamente, desde a preparação de
construção, preparação para arranque de impressão 3D, carregamento de ficheiros de construção nas impressoras,
preparação de matérias-primas e arranque das impressoras 3D. Retirada das peças impressas dos equipamentos, pós-
processamento das peças impressas e análise técnica dos resultados obtidos. O aluno deve ainda ser capaz de
identificar defeitos característicos das tecnologias utilizadas e das ferramentas para corrigi-los, quer em termos de
orientação de construção quer em parâmetros de construção.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit aims to provide the student with the necessary skills to use 3D printers of different technologies to
print 3D modeled geometries. The student will acquire the working methods of three distinct technologies (SLA, FDM,
SLS) their technical principles, advantages and limitations.
The student should be able to use FDM, SLA and SLS printers autonomously, from construction preparation,
preparation for 3D printing startup, loading construction files into printers, raw material preparation and 3D printer
startup. Removal of printed pieces from the equipment, post-processing of printed pieces and technical analysis of the
results obtained. The student must also be able to identify defects characteristic of the technologies used and the
tools to correct them, either in terms of construction orientation or in construction parameters.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
· Tecnologias aditivas e subtrativas
· História da impressão 3D
· Tipos de tecnologias de impressão 3D:
- Baseadas em resina foto-sensível;
- Baseadas em extrusão de filamento;
- Baseadas em sinterização de pó.
· Vantagens e limitações das tecnologias de impressão 3D;
· Equipamentos de impressão;
· Segurança na utilização de impressoras 3D
· Preparação de ficheiros de construção : SLA, FDM, SLS.
· Preparação de matérias-primas para imprimir;
· Preparação das impressoras para imprimir;
· Arranque e interrupção de impressões 3D ;
· Analise da construção a decorrer e resolução de problemas;
· Remoção das peças impressas;
· Pós-processamento das peças impressas:
- Lavagem de SLA em álcool isopropílico
- Remoção do efeito de fatias 
- Remoção de pó e limpeza de SLS´s
· Analise das peças impressas

4.4.5. Syllabus:
· Additive and Subtractive Technologies 
· History of 3D Printing
· Types of 3D printing technologies:
- Based on photosensitive resin;
- Based on filament extrusion;
- Based on powder sintering.
· Advantages and limitations of 3D printing technologies;
· Printing equipment;
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· Safe use of 3D printers
· Preparation of construction files: SLA, FDM, SLS
· Preparation of raw materials for printing;
· Preparation of printers for printing;
· Starting and stopping of 3D prints;
· Analysis of ongoing construction and problem solving;
· Removal of printed pieces; 
· Post-processing of printed pieces: 
- SLA wash in isopropyl alcohol
- Removing the slice effect
- Dust removal and cleaning of SLS's
· Analysis of printed pieces 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos foram definidos de modo a estarem coerentes com os objectivos da UC, empregando
uma abordagem prática para a aquisição de competências das diversas etapas do trabalho com uma impressora 3D ao
nível de complexidade elevado habitualmente usados na indústria.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus was defined in order to be coherent with the objectives of the UC, employing a practical approach for the
acquisition of skills in the several stages of work with a 3D printer with the high level of complexity used by the
industry.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia inclui aulas teóricas e exercícios práticos de aplicação e desenvolvimento das competências
adquiridas, dinamizados pelo professor responsável da unidade curricular. 
A aplicação direta dos conhecimentos adquiridos no projeto desenvolvido será uma mais-valia no sentido da análise e
aproximação às solicitações reais da indústria. 
A avaliação será feita através de 2 exercícios de avaliação práticos, um intercalar e outro no final, para avaliação da
capacidade do formando de superar dificuldades e problemas típicos da impressão 3D, e conseguir produzir peças
que representam um desafio.
A nota final será 10% para assiduidade, e 45% para cada exercício de avaliação prático.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The methodology includes theoretical classes and practical exercises for the application and development of acquired
skills, promoted by the teacher responsible for the course.
The direct application of the knowledge acquired in the developed project will be an asset in terms of analysis and
approach to the real demands of the industry.
Evaluation will be through 2 practical exercises, an interim and another at the end of the semester, to assess the
student’s capability to overcome difficulties and typical problems of 3D printing and be able to produce challenging
parts.
The final grade will be 10% for participation, and 45% for each practical exercise.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia adotada visa garantir a aquisição de competências que permitam sintetizar e aplicar os conhecimentos
adquiridos e capacitar para uma boa aprendizagem ao longo da unidade curricular. De acordo com os objetivos o
trabalho a desenvolver, tanto em sala de aula como em casa, prevê a realização de análise reflexiva de estudos de
caso concretos. 
Ensino Teórico-Prático com ênfase na aquisição de competências de um saber-fazer nas diferentes áreas do
conhecimento, articulada com a transmissão de conceitos fundamentais; análise de componentes dos projetos
realizados. 

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The methodology is designed to ensure the acquisition of skills that allow synthesize and apply the knowledge
acquired in this curricular unit. In accordance with the objectives to develop the work, both in the classroom and at
home, provides for reflective analysis of concrete case studies. Theoretical and Practical with emphasis on skill
acquisition of knowledge in different fields of knowledge, combined with the transmission of key terms, component
analysis of projects. 

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Make: 3D Printing: The Essential Guide to 3D Printers, Anna Kaziunas France, 2014, Make Community, LLC, ISBN
1457182939
- Fabricated: The New World of 3D Printing, Hod Lipson , 2013, John Wiley & Sons, Indiana, ISBN 978-1-118-35063-8
- https://3dprintingindustry.com

Mapa IV - Projeto Industrial



05/08/22, 11:21 NCE/21/2100286 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=dc7903ae-eaeb-4b78-5171-615eb4407392&formId=52ca1d94-ce97-2e44-69fb-615… 20/33

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Projeto Industrial

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Industrial Project

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
DP

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
840

4.4.1.5. Horas de contacto:
30

4.4.1.6. Créditos ECTS:
30

4.4.1.7. Observações:
Neste ciclo de estudos não se contempla a realização de dissertação teórica ou de estágio, mas apenas de projeto.

4.4.1.7. Observations:
In this study cycle it was not considered the possibility of conducting a theoretical thesis or an internship, but only a
project.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Ricardo João Ferreira Simões, 30h

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Orientador atribuído ao estudante

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Capacitar os estudantes a:
OBJ1 – Realizar o projeto no âmbito do ciclo de estudos, aplicando e integrando conhecimento no contexto de uma
organização ou centro de investigação; 
OBJ2 – Explorar e desenvolver uma problemática/tema de projeto tendo em vista o aprofundamento de conhecimento
e/ou a formulação de propostas de melhoria, e se exequível, promover a sua implementação e avaliação. 
OBJ3 – Redigir de forma fundamentada e com capacidade crítica o relatório de projeto.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Enable students to:
OBJ1 – To carry out the project within the study cycle, ensuring the integration of the acquired knowledge in the
context of an organization or research center;
OBJ2 – To explore and develop a problem / theme of project with a view to deepening knowledge and / or formulating
improvement proposals, and if possible, promoting its implementation and evaluation.
OJ3 – To write the project report in a reasoned manner and with critical capacity.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
CP1 – Implementar o plano de trabalho definido no “Plano de projeto” do estudante
CP2 – Recolher dados para testar e validar as hipóteses de trabalho e investigação
CP3 – Interpretar, fundamentar e fazer a discussão dos dados recolhidos e evidências identificadas e/ou resultados
alcançados.
CP4 – Detalhar o desenho/conceção de propostas de solução a implementar (se aplicável)
CP5 – Redigir o relatório de projeto.

O programa de projeto é desenvolvido conjuntamente com a instituição cooperante, o estudante e o orientador do
IPCA, e com o conhecimento do Diretor de Curso.

4.4.5. Syllabus:
CP1 – To implement the work plan defined in the student’s “Project plan”
CP2 – To collect data to test and validate the work and research hypotheses



05/08/22, 11:21 NCE/21/2100286 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=dc7903ae-eaeb-4b78-5171-615eb4407392&formId=52ca1d94-ce97-2e44-69fb-615… 21/33

CP3 – To interpret, substantiate and discuss the data collected, and analysis of evidences and / or results achieved.
CP4 – To detail the design / conception of solution proposals to be implemented (if applicable)
CP5 – To write the dissertation, or the project report or the internship report.

The project program is developed jointly with the cooperating institution, the student and the IPCA advisor, and with
the knowledge of the Course Director.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Considerando os objetivos de aprendizagem e os conteúdos programáticos, a coerência entre estes é estabelecida da
seguinte forma:
- OBJ1 é atingido através dos CP1, CP2, CP3 e CP4
- OBJ2 é atingido através dos pontos CP1, CP2, CP3 e CP4
- OBJ3 é atingido através dos pontos CP5. 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Considering the learning objectives and the syllabus, the coherence between them is established as follows:
- OBJ1 is reached through CP1, CP2, CP3 and CP4
- OBJ2 is reached through points CP1, CP2, CP3 and CP4
- OBJ3 is reached through points CP5.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino:
Acompanhamento do desenvolvimento do trabalho, de forma estruturada e planeada, discutindo a problemática de
trabalho, o contexto, o estado da arte, a metodologia, viabilidade e o desenho das soluções que poderão ser
desenvolvidas.
O estudante deve seguir as orientações de aprendizagem e trabalho do orientador da organização e do orientador do
IPCA, para a realização do trabalho de projeto.

Avaliação:
A1– Entrega e defesa pública do relatório de projeto.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching methodologies:
Monitoring the work development, in a structured and planned way, discussing the work problem, the context, the state
of the art, the methodology, the feasibility, and the design of the solutions that can be developed.
The student must follow the learning and work guidelines of the organization supervisor and the IPCA supervisor, to
carry out the dissertation/project/internship.

Evaluation:
A1 – Delivery and public defense of the project report.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino adotada é a praticada de forma transversal para a fase de Projeto do grau de Mestre em
todos os ciclos de estudo a nível nacional, com um relatório de Projeto escrito que será apresentado publicamente.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The adopted teaching methodology is the standard practice for the Project phase of the Master degree in all the study
cycles on the national level, with a written project report which will be publically presented.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Poupa, A. (2018). Como Escrever uma Tese, Monografia ou Livro Científico. (7ª Edição). Edições Sílabo.
Reis, F. (2018). Investigação Científica e Trabalhos Académicos. Guia Prático. Edições Sílabo 
Reis, F. (2010). Como Elaborar uma Dissertação de Mestrado. Editora Pactor.
PMI (2013). PMBOK Guide - A guide to the Project Management Body of Knowledge. 5ª Edição. Project Management
Institute, Inc. ISBN: 978-1-935589-67-9.
Sousa, A. (2014). Como Fazer Investigação, Dissertações, Tese e Relatórios. Editora Pactor.

4.5. Metodologias de ensino e aprendizagem

4.5.1. Adequação das metodologias de ensino e aprendizagem aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e
competências) definidos para o ciclo de estudos:

 As metodologias de ensino e aprendizagem são definidas de acordo com as especificidades de cada UC, integrando
“Project-Based Learning” nas UCs laboratoriais, com contributos do responsável pela UC, do coordenador da área
disciplinar e do diretor de curso. As metodologias adotadas são transmitidas aos estudantes no início do semestre,
via plataforma de e-learning (Moodle), através da “Ficha da UC”. 

 As metodologias de ensino e aprendizagem propostas baseiam-se maioritariamente na aplicação de metodologias
ativas, centradas no estudante, e as unidades curriculares contemplam, de uma forma transversal, ensino e avaliação
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teórico-prática.
A opinião dos estudantes é recolhida no final de cada semestre, através do Questionário de Avaliação Pedagógica, e
os dados obtidos são analisados pelo responsável da UC, pelo coordenador da área disciplinar em que a UC se insere,
e pelo diretor de curso. 

4.5.1. Evidence of the teaching and learning methodologies coherence with the intended learning outcomes of the study
programme:

Learning and teaching methodologies are defined according to the specificities of each course, integrating “Project-
Based Learning” in practical courses, with contributions from the UC coordinator, the disciplinary area coordinator,
and the course director. The methodologies adopted are made available to students at the beginning of the semester,
via e-learning platform (Moodle), through the "UC’s File". 
The proposed teaching and learning methodologies are based mostly in the application of active and student-centered
methodologies, and the curricular units include, in a transversal way, a mix of theoretical and practical methodologies.
The students' opinion is collected at the end of each semester, through the Pedagogical Evaluation Questionnaire -
QAPa, and the data obtained are analyzed by the Teacher responsible for the UC, by the coordinator of the disciplinary
area, and by the degree director.

4.5.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho que será necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em créditos ECTS:

A contabilização do n.º de ECTS para uma UC tem por base o volume total de trabalho do estudante, incluindo: horas
de aula; trabalhos práticos; seminários; estágios; trabalho pessoal; exames, etc. A verificação da adequação da carga
média de trabalho por UC é feita inicialmente, ao elaborar a respetiva ficha. No final de cada semestre, o aluno
responde aos Questionários de Avaliação Pedagógica - QAPa, por UC. Os questionários incluem itens sobre a carga
de trabalho, como: “Adequação da carga horária semanal (horas de contacto) ao programa da UC”; “Adequação do
volume de trabalho da UC, fora das horas de contacto”; e “Correspondência entre o volume de trabalho exigido para a
UC e o número de ECTS”. A verificação entre a carga média de trabalho de uma UC e os ECTS é realizada pela análise
dos QAPa, sendo os dados analisados pelo responsável da UC, pelo coordenador da área disciplinar em que a UC se
insere, e diretor de curso. Foi estipulado que 1 ECTS corresponde a 28 horas de trabalho.

4.5.2. Means to verify that the required students’ average workload corresponds the estimated in ECTS credits:
The number of ECTS of a UC is calculated taking into account the student’s total workload, including: class hours;
work assignments; seminars; internships; personal work; exams etc. The verification of the adequacy of the average
workload per UC is done initially, when preparing the certificate. At the end of each academic semester, the student
responds to the Pedagogical Evaluation Questionnaire for each UC. The questionnaires include items on workload,
such: "Adequacy of weekly workload (contact hours) to the UC program"; "Adequacy of the workload of the UC,
outside contact hours"; and "Correspondence between the amount of work required for the UC and the number of
ECTS". The verification between the average workload of a UC and the ECTS is done with the review of the QAPa,
being the data analyzed by the Teacher responsible for the UC, by the disciplinary area’s coordinator in which the UC
belongs, and by the degree director. It was set that 1 ECTS corresponds to 28 hours of work.

4.5.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes será feita em função dos objetivos de
aprendizagem da unidade curricular:

As metodologias de avaliação foram selecionadas de modo que os objetivos das unidades curriculares possam ser
atingidos, tal como se pode constatar nas fichas das diversas unidades curriculares do ciclo de estudos. Tendo em
consideração as recomendações do processo de Bolonha, e com o objetivo de melhorar o sucesso escolar dos
estudantes, tem sido privilegiada a avaliação periódica (contínua) nos ciclos de estudos existentes na ESD. Com este
tipo de avaliação pretende-se que os estudantes desenvolvam um trabalho continuado ao longo do semestre.
As metodologias de avaliação integram, frequentemente, diversas componentes de avaliação (ex.: testes escritos
sobre os conteúdos lecionados, relatórios escritos e apresentações orais de trabalhos práticos). Este tipo de sistemas
de avaliação permite avaliar não só o domínio dos conteúdos dos conteúdos programáticos expostos nas aulas, bem
como a aquisição de competências por parte dos estudantes.

4.5.3. Means of ensuring that the students assessment methodologies are adequate to the intended learning outcomes:
The evaluation methodologies have been selected so that the goals of the curricular units can be reached, as can be
seen in the curricula of the various curricular units of the study cycle. Considering the recommendation of the Bologna
Process, and in order to improve student's achievement, periodic (or continuous) assessment in ESD's study cycles
has been encouraged. With this type of evaluation, it is intended that the students develop a continuous work
throughout the semester. Evaluation methodologies often include several evaluation components (e.g. written tests on
content, written reports and oral presentations). This type of evaluation system allows assessing the apprehension,
not only of the curricular contents of the curricular unit exposed in class, but also the acquisition of competences by
the students.

4.5.4. Metodologias de ensino previstas com vista a facilitar a participação dos estudantes em atividades científicas
(quando aplicável):

As metodologias de ensino das unidades curriculares presentes no ciclo de estudos orientam os estudantes a
desenvolverem atividades científicas aplicadas, quer pelos temas científicos de ponta abordados em muitas das
unidades curriculares, quer por se tratar de um nível académico (Mestrado) que requer e exige fundamentação e
aplicação científica.
A unidade curricular de Projeto Industrial inclui a abordagem de conteúdos de métodos de trabalho de projeto e
métodos de investigação para habilitar os estudantes para o exercício de investigação industrial aplicada.
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4.5.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities (as applicable):
The teaching methodologies of the curricular units present in this study cycle guide the students to developed applied
scientific activities, whether through the scientific topics tackled in several units, or through the argumentation and
scientific application associated with this being delivered at a high academic level (Masters). 
The curricular unit of Industrial Project includes the application of contents from design methodologies and research
methods to enable students for the exercise of applied industrial research.

4.6. Fundamentação do número total de créditos ECTS do ciclo de estudos

4.6.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no determinado nos
artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do DL-74/2006, na redação dada pelo
DL-65/2018:

 Este ciclo de estudos é extremamente focado numa área emergente, onde a indústria começa a necessitar de
profissionais altamente especializados, e em que não existem já formações adequadas. Não pretende conferir
competências básicas nem em desenho técnico nem em modelação 3D mas construir sobre essas competências para
a vertente da impressão 3D. Assim, a componente letiva é intensiva durante 1 semestre, no qual são abordadas as
temáticas que os alunos necessitam para evoluir das competências básicas assumidas como requisitos para as
abordagens de foco do ciclo de estudo.

4.6.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on articles 8 or
9 (1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of DL no. 74/2006, republished by DL no. 65/2018:

 This study cycle is highly focused in an emerging area, where industry is starting to require highly specialized
professionals, and where there are currently no appropriate training programs yet. It does not aim to provide basic
competences in technical drawing nor in 3D modelling, but to build on top of those competences towards the growing
application of 3D printing. As such, the lecturing component is intensive for 1 semester, in which are tackled the topics
required for the students to evolve from the basic competences assumed as pre-requisites towards the methods of
focus of the study cycle.

4.6.2. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das
unidades curriculares:

 Foram realizadas reuniões entre os docentes (e nas UCs práticas também o pessoal não-docente) envolvidos no ciclo
de estudos para discutir a carga de trabalho associada a cada unidade curricular, as horas de contacto versus horas
de trabalho individual e outras atividades, e a relação com outras unidades curriculares do curso. O número de
créditos ECTS proposto resulta da reflexão conjunta para as várias unidades curriculares e a proporção de esforço
entre estas.

4.6.2. Process used to consult the teaching staff about the methodology for calculating the number of ECTS credits of the
curricular units:

 Meetings were organized with all faculty (and in the practical UCs, also the non-teaching staff) involved in the study
cycle to discuss the workload required for each curricular unit, the number of hours of contact versus hours of
individual work and other activities, and the relation with other curricular units in the degree. The number of proposed
ECTS results from the joint reflection for all curricular units and the proportion of effort among them.

4.7. Observações

4.7. Observações:
 <sem resposta>

4.7. Observations:
 <no answer>

5. Corpo Docente
5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.
 Ricardo Joao Ferreira Simoes

5.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)
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5.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree Vínculo/ Link Especialista

/ Specialist
Área científica /
Scientific Area

Regime de
tempo /
Employment
regime

Informação/
Information

Ricardo Joao
Ferreira
Simoes

Professor
Coordenador
ou equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º, alínea
k) do DL-74/2006, na redação
fixada pelo DL-65/2018)

Não
Ciência e
Engenharia de
Materiais

100 Ficha
submetida

Miguel
Machado de
Sá Abreu
Terroso

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º, alínea
k) do DL-74/2006, na redação
fixada pelo DL-65/2018)

Não Engenharia e
Gestão Industrial 100 Ficha

submetida

Demétrio
Ferreira Matos

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º, alínea
k) do DL-74/2006, na redação
fixada pelo DL-65/2018)

Não Design 100 Ficha
submetida

Maria João
Lopes
Guerreiro Felix

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º, alínea
k) do DL-74/2006, na redação
fixada pelo DL-65/2018)

Sim 214 100 Ficha
submetida

Jorge Rui
Machado
Fontes da
Silva

Assistente
convidado ou
equivalente

Mestre Outro Sim
Mestre em Design
e Desenvolvimento
de Produto

50 Ficha
submetida

Filipe José
Palhares
Chaves

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º, alínea
k) do DL-74/2006, na redação
fixada pelo DL-65/2018)

Não Engenharia
Mecânica 100 Ficha

submetida

      550  

<sem resposta>

5.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

5.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

5.4.1.1. Número total de docentes.
 6

5.4.1.2. Número total de ETI.
 5.5

5.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos integrados na carreira docente ou de investigação (art.º 3 DL-
74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018).

5.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos integrados na carreira docente ou de investigação
(art.º 3 DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018).* / "Career teaching staff” – teachers of the study programme
integrated in the teaching or research career.*

Vínculo com a IES / Link with HEI % em relação ao total de ETI / % of the total of
FTE

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-
65/2018) 90.909090909091 100

Outro 9.0909090909091 50

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor* /
"Academically qualified teaching staff” – staff holding a PhD*

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE): 5 90.909090909091

5.4.4. Corpo docente especializado

5.4.4. Corpo docente especializado / Specialised teaching staff.

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/52ca1d94-ce97-2e44-69fb-615efb75b46d/annexId/b4bb7cce-85e6-4b49-a51a-615efbd27f86
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/52ca1d94-ce97-2e44-69fb-615efb75b46d/annexId/d1cafebb-f4cd-f9b5-d9b9-6164b3b4a77c
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/52ca1d94-ce97-2e44-69fb-615efb75b46d/annexId/4fe2521b-16de-6360-ca95-6164b3f49fc7
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/52ca1d94-ce97-2e44-69fb-615efb75b46d/annexId/98df73f1-d981-6b37-a904-6164b4adf31d
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/52ca1d94-ce97-2e44-69fb-615efb75b46d/annexId/49ace9fe-f03e-b2f2-dc65-6164b43a41b0
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/52ca1d94-ce97-2e44-69fb-615efb75b46d/annexId/d276e091-8556-b0e5-13c3-6164b48cc7e5
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Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI
/
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Doutorados especializados na(s) área(s) fundamental(is) do CE (% total ETI) / PhDs specialised in the fundamental
area(s) of the study programme (% total FTE) 5 90.909090909091

Não doutorados, especializados nas áreas fundamentais do CE (% total ETI) / Staff specialised in the fundamental
areas of the study programme not holding PhDs in these areas (% total FTE) 0 0

Não doutorados na(s) área(s) fundamental(is) do CE, com Título de Especialista (DL 206/2009) nesta(s) área(s)(%
total ETI) / Specialists not holding a PhD, but with a Specialist Title (DL 206/2009) in the fundamental area(s) of the
study programme (% total FTE)

0.5 9.0909090909091

% de docentes com título de especialista ou doutores especializados, na(s) área(s) fundamental(is) do ciclo de
estudos (% total ETI) 100

5.4.5. Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados
(art.º 29.º DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018)

5.4.5. Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados
(art.º 29.º DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018) / Teaching Staff integrated in Research Units of the Institution,
its subsidiaries or integrated centers (article 29, DL no. 74/2006, as written in the DL no. 65/2018)

Descrição ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados /
Teaching Staff integrated in Research Units of the Institution, its subsidiaries or integrated centers 4 72.727272727273

5.4.6. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

5.4.6. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente. / Stability and development dynamics of the teaching
staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos de carreira com uma ligação à instituição por um período superior a três anos /
Career teaching staff of the study programme with a link to the institution for over 3 years 5 90.909090909091 5.5

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number
of teaching staff registered in PhD programmes for over one year 0 0 5.5

Pergunta 5.5. e 5.6.

5.5. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente
atualização e desenvolvimento profissional.

 O IPCA foi, em 2010, a primeira instituição do país a formalizar a avaliação desempenho dos docentes. O Regulamento
foi também o 1.º a ser acordado com as plataformas sindicais, decorrente de orientações legais. A avaliação incide
sobre três dimensões: Pedagógica (35%), Técnico-Científica (40%) e Organizacional (25%), salvo nos casos em que a
lei impõe a avaliação curricular. A avaliação do desempenho é monitorizada pelo Diretor da unidade orgânica e pelo
diretor de departamento.

 De realçar, ainda, que ficou consagrado na avaliação geral dos docentes a componente da avaliação pedagógica feita
pelos estudantes no âmbito do funcionamento das Unidades Curriculares.

 A instituição encontra-se a preparar um plano de formação pedagógica para os docentes para efeitos de atualização
pedagógica e desenvolvimento profissional.

 

5.5. Procedures for the assessment of the teaching staff performance and measures for their permanent updating and
professional development.

 In 2010, IPCA was the first institution in Portugal to formalize the performance evaluation of faculty. Its regulation was
also the 1st to be agreed with the sindical platforms, which results from legal guidelines. The evaluation focuses on
three dimensions: Pedagogic (35%), Technical-scientific (40%) and Organizational (25%), except in the cases where law
imposes curricular evaluation. The performance evaluation is monitored by the Director of the organic unit and the
head of departament.

 It should also be mentioned that in the general evaluation of faculty, the pedagogic evaluation by students within the
scope of Curricular Units is taken into account.

 The institution is preparing a pedagogic training plan for faculty for the purpose of pedagogic update and professional
development.

5.6. Observações:
 <sem resposta>
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5.6. Observations:
 <no answer>

6. Pessoal Não Docente
6.1. Número e regime de tempo do pessoal não-docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

Os seguintes técnicos (pessoal não-docente) afeto ao apoio às diversas UCs do ciclo de estudos inclui:
 - Mário Fonseca (técnico 100% afeto ao laboratório de Desenvolvimento de Produto do IPCA) - apoia todas as UCs em

contexto laboratorial no IPCA. Possui diversos anos de experiência específica com 3 tecnologias diferentes de
Impressão 3D no IPCA, com a resolução de problemas práticos de impressão, e com operações de pós-
processamento e acabamento de impressões 3D. Para além disso, tem experiência com a manutenção e reparação
destes equipamentos

 - Armando Alves (quadro, empresa parceira) – apoia Projeto para Impressão 3D.
 - Lino Abreu (quadro, empresa parceira) – apoia Prática de Impressão 3D.

 - Ana Guedes (quadro, empresa parceira) – apoia Preparação de modelos para Impressão 3D.
 

6.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
The following staff (non-academic staff) allocated to the study programme includes:

 - Mário Fonseca (technician 100% allocated to the Product Development laboratory at IPCA) - will support all the CUs in
laboratory context at IPCA. Has several years of specific experience with 3 different 3D printing technologies at IPCA,
solving practical printing problems, and post-processing and finishing operations of 3D prints. Additionally, he has
experience with maintenance and repair of these equipments. 

 - Armando Alves (staff, partner company) – supports Design for 3D Printing.
 - Lino Abreu (staff, partner company) – supports 3D Printing Practice.

 - Ana Guedes (staff, partner company) – supports Model preparation for 3D Printing.
 

6.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Mário Fonseca - Licenciatura

 Armando Alves - 12º ano
 Lino Abreu - Licenciatura
 Ana Guedes - Licenciatura

 

6.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Mário Fonseca - 3 year Bachelor degree

 Armando Alves - 12th grade
 Lino Abreu - 5 year Engineering degree

 Ana Guedes - 5 year Engineering degree
 

6.3. Procedimento de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional. 

Nos termos da lei, o pessoal não docente é avaliado de acordo com o SIADAP. O IPCA promove e apoia a formação
contínua dos seus funcionários, criando condições para que possam progredir nos seus estudos e obter níveis mais
elevados de qualificação.

6.3. Assessment procedures of the non-academic staff and measures for its permanent updating and personal
development 

Following the law, the non-academic staff is evaluated according with the SIADAP. IPCA promotes and supports
continuous training of its employees, creating conditions for them to progress in their studies and obtain higher
qualification levels.

7. Instalações e equipamentos
7.1. Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de
computadores, etc.):

 Laboratório de desenvolvimento de produto (IPCA)
 Laboratório de fabrico aditivo – FDM, resina foto-curável, sinterização pó (IPCA)

 Área de exposição de casos de estudo (empresa parceira) 
 Laboratório de impressão 3D 1 – FDM (empresa parceira)

 Laboratório de impressão 3D 2 – SLA e SLS (empresa parceira)
 Área de acabamentos de impressão 3D (empresa parceira)
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7.1. Facilities used by the study programme (lecturing spaces, libraries, laboratories, computer rooms, ...):
Product development laboratory (IPCA)
Additive manufacturing laboratory – FDM, Photocurable resins, inkjet powder (IPCA)
Exhibit area of case-studies (partner company) 
3D printing laboratory 1 – FDM (partner company)
3D printing laboratory 2 – SLA and SLS (partner company)
3D printing finishing operations laboratory (partner company)

7.2. Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e
científicos, materiais e TIC):

Formlabs Form 3 – SLA
Ultimaker S5 – FDM 
Formlabs Fuse1 – SLS
Formlabs Sift
UPrint – FDM 
EDEN 260V – Resina foto-curável

7.2. Main equipment or materials used by the study programme (didactic and scientific equipment, materials, and ICTs):
Formlabs Form 3 – SLA
Ultimaker S5 – FDM 
Formlabs Fuse1 – SLS
Formlabs Sift
UPrint – FDM 
EDEN 260V – Photocurable resin

8. Atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e
desenvolvimento profissional de alto nível.
Pergunta 8.1. a 8.4.

8.1. Unidade(s) de investigação, no ramo de conhecimento ou especialidade do ciclo de estudos, em que os docentes
desenvolvem a sua atividade científica.

 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/research-centers/formId/52ca1d94-ce97-2e44-69fb-615efb75b46d
 8.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, em revistas de circulação

internacional com revisão por pares, livros ou capítulos de livro, relevantes para o ciclo de estudos, nos últimos 5 anos.
 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/52ca1d94-ce97-2e44-69fb-615efb75b46d

 8.3. Mapa-resumo de atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de desenvolvimento
tecnológico, prestação de serviços ou formação avançada) ou estudos artísticos, relevantes para o ciclo de estudos:

 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/52ca1d94-ce97-2e44-69fb-615efb75b46d
 8.4. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas,

tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos. 
Entre os projetos que utilizaram Impressão 3D assim como princípios de DFAM (design para fabrico aditivo),
salientamos: 

 - projeto “PT XXI - Powered Textiles for the XXI Century”. Janeiro 2011 – Dezembro 2014. Projecto Mobilizador n.º
13848, financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do COMPETE – Programa
Operacional Fatores de Competitividade (POFC), Portugal

 - projeto “FIREND - Projétil de artilharia para o combate de incêndios”. Janeiro 2016 – Dezembro 2019. Ministério da
Defesa Nacional, Portugal.

 - projeto “SAM - Smart Active Mould”. Outubro 2016 – Dezembro 2019. POCI-01-0247-FEDER-017620 
- projeto “ECOBOND – Desenvolvimento de novos adesivos com microcápsulas de isocianatos com aplicação no
calçado”. August 2016 – July 2019. POCI-01-0247-FEDER-017930

 - projeto “ACTIVEREST – Resguardo de colchão têxtil ativo e inteligente para a prevenção de úlceras de pressão”.
October 2016 – September 2019. POCI-01-0247-FEDER-018011

 O IPCA está ainda integrado na recente Universidade Europeia RUN-EU, existindo várias sinergias em curso entre
parceiros que irão potenciar ainda mais a área da impressão 3D na instituição.

 

8.4. List of main projects and/or national and international partnerships underpinning the scientific, technologic, cultural
and artistic activities developed in the area of the study programme. 

Among the projects that have used 3D printing as well as principles of DFAM (design for additive manufacturing), we
should mention:

 - project “PT XXI - Powered Textiles for the XXI Century”. January 2016 – December 2019. Projecto Mobilizador n.º
13848, financed by Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) through COMPETE – Programa Operacional
Factores de Competitividade (POFC), Portugal

 - project “FIREND - Projétil de artilharia para o combate de incêndios”. January 2016 – December 2019. Ministério da
Defesa Nacional

 - project “SAM - Smart Active Mould”. October 2016 – December 2019. POCI-01-0247-FEDER-017620 

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/research-centers/formId/52ca1d94-ce97-2e44-69fb-615efb75b46d
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/52ca1d94-ce97-2e44-69fb-615efb75b46d
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/52ca1d94-ce97-2e44-69fb-615efb75b46d
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- project “ECOBOND - Development of new adhesives with isocyanate microcapsules for application in footwear”.
August 2016 – July 2019. POCI-01-0247-FEDER-017930
- project ACTIVEREST - Active and intelligent textile mattress guard for the prevention of pressure ulcers. October
2016 – September 2019. POCI-01-0247-FEDER-018011
IPCA is also integrated in the recent European University RUN-EU, and there are several synergies ongoing among
partners which will further promote the area of 3D printing in the institution.

9. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior
público)
9.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclo de estudos similares com base em dados oficiais:

De acordo com os dados mais recentes disponibilizados pela DGEEC, em 2019 as taxas de empregabilidade dos
graduados dos 9 cursos de Mestrado ligados a Design e Desenvolvimento de Produto/Industrial existentes no país
(classificados na área 021 da CNAEF 2013) situam-se acima dos 90%, e dos 16 cursos de Mestrado ligados à área de
Engenharia, indústrias transformadoras e construção mais focados em Tecnologias de Fabricação ou Engenharia
Industrial (classificados na área 078 da CNAEF 2013) situam-se acima dos 95%.

9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:
According to recent data made available by DGEEC, in 2019 the employability rate of graduates from the 9 existent
Master degrees associated with Product/Industrial Design and Development in the country (CNAEF 2013 classification
021) was above 90%, and from the 16 Master degrees associated with the area of Engineering, Transformation
Industries, more focused on Fabrication Technologies or Industrial Engineering (CNAEF 2013 classification 078) are
above 95%.

9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
O concurso nacional de acesso (CNA) ao ensino superior de 2021/22 foi muito positivo para o IPCA: das 709 vagas
oferecidas, foram ocupadas 631 vagas logo na 1ª fase do CNA, representando uma taxa de colocação perto dos 90%. A
elevada procura pelos cursos do IPCA é também marcada pelo indicador do n.º de candidatos, tendo recebido mais de
3500 candidaturas para as 709 vagas disponíveis (índice de satisfação da procura de 87%). A escolha como 1ª opção
apresenta uma variação positiva, tendo 617 alunos escolhido o IPCA como 1ªopção. Relativamente aos cursos de
mestrado, e olhando para os dados mais recentes, no ano letivo 2020/21 inscreveram-se 486 estudantes para um total
de 535 vagas, correspondendo a uma taxa de ocupação de 88%. Nos últimos anos, o IPCA tem ganho notoriedade
fruto numa aposta credível nas suas formações graduada e pós-graduada. A investigação aplicada, o
empreendedorismo e a transferência do conhecimento científico e tecnológico também foram outras apostas
relevantes.

9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
The national competition for access (CNA) to higher education in 2021/22 was very positive for the IPCA: of the 709
places offered, 631 places were occupied in the 1st phase of the CNA, representing a placement rate close to 90%. The
high demand for IPCA courses is also marked by the indicator of the number of candidates, having received more than
3500 applications for the 709 places available (index of satisfaction of demand of 87%). The choice as 1st option
presents a positive variation, with 617 students choosing IPCA as 1st option. Regarding Masters courses, and looking
at the most recent data, in the 2020/21 academic year, 486 students enrolled for a total of 535 places, corresponding to
an occupancy rate of 88%. In recent years, IPCA has gained notoriety as a result of a credible commitment to its
graduate and postgraduate training. Applied research, entrepreneurship and the transfer of scientific and technological
knowledge were also other relevant stakes.

9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares: 
Não aplicável.

9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes: 
Not applicable.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu
10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior com
duração e estrutura semelhantes à proposta: 

Embora sem fazer a ponte entre a modelação 3D e impressão 3D, várias formações análogas focadas em impressão 3D
têm duração (1 ano) e estrutura similar:
- MSc Additive Manufacturing, Univ. Central Lancashire: 1 ano de duração (incluindo tese/projeto), e unidades
curriculares focadas em impressão 3D, materiais, métodos de investigação, e design. 
- MSc Additive Manufacturing and 3D Printing, Univ. Nottingham: 1 ano de duração (incluindo o desenvolvimento da
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tese/projeto), e unidades curriculares focadas no processo de impressão 3D, materiais, e metrologia. 
- MSc Additive Manufacturing, Carnegie Mellon Univ.: 2 semestres, sendo o 2º semestre mais focado em trabalho
laboratorial/experimental.
- MSc Manufatura Aditiva, Universidade de Aveiro: 2 semestres letivos e 2 semestres de trabalho prático, mas tem um
perfil diferente (claramente de mestrado científico e não mestrado profissional), com matérias abordadas que
extravasam o foco do ciclo de estudos.

10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions in the European
Higher Education Area:

Although without bridging between 3D modelling and 3D printing, some analogous programmes focused in 3D printing
have similar duration (1 year) and structure:
- MSc Additive Manufacturing, Univ. Central Lancashire: 1 year duration (including the thesis/project), and curricular
units focused on 3D printing, materials, research methods, and design. 
- MSc Additive Manufacturing and 3D Printing, Univ. Nottingham: 1 year duration (including the thesis/project), and
curricular units focused on 3D printing, materials, and metrology. 
- MSc Additive Manufacturing, Carnegie Mellon Univ.: 2 semesters duration, with the 2nd semester more focused on
laboratory/experimental work.
- MSc Additive Manufacturing, Univ. of Aveiro: 2 lecturing semesters and 2 semesters of practical work, but has a
different profile (it’s clearly a scientific masters profile rather than a professional masters), with curricular unit topics
well outside the focus of the study cycle.

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de referência
do Espaço Europeu de Ensino Superior:

Os ciclos de estudos no espaço europeu de ensino superior em instituições de referência referidos no ponto anterior
(MSc Additive Manufacturing, Univ. Central Lancashire; MSc Additive Manufacturing and 3D Printing, Univ.
Nottingham; MSc Additive Manufacturing, Carnegie Mellon Univ.) têm objetivos de aprendizagem similares aos do ciclo
proposto, nomeadamente conhecer as tecnologias de impressão 3D, lidar com a preparação, tratamento, e
manipulação de ficheiros de impressão, e ainda ganhar competência em imprimir peças. No entanto, o ciclo de
estudos aqui proposto dá uma ênfase particular na ligação entre a modelação 3D e a impressão 3D, algo que em anos
recentes tem vindo a tornar-se uma metodologia muito importante, com a designação de DFAM (design para fabrico
aditivo), e que acreditamos ser um fator distintivo e potenciador desta proposta.

10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference institutions in
the European Higher Education Area:

The study cycles in the European higher education area in reference institutions mentioned in the previous point (MSc
Additive Manufacturing, Univ. Central Lancashire; MSc Additive Manufacturing and 3D Printing, Univ. Nottingham; MSc
Additive Manufacturing, Carnegie Mellon Univ.) have similar learning outcomes to this proposal, namely to know the
different 3D printing technologies, deal with the preparation, treatment, and manipulation of printing files, and gaining
skills in printing parts. However, the proposed study cycle has a particular emphasis on the bridge between 3D
modelling and 3D printing, something which in recent years has become a very important methodology, termed DFAM
(design for additive manufacturing), and which we believe is a distinctive and strengthening factor in this proposal.

11. Estágios e/ou Formação em Serviço
11.1. e 11.2 Estágios e/ou Formação em Serviço

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

Mapa VII - SolidTech

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 SolidTech

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo Solidtech_assinado_compressed.pdf

 

Mapa VII - Soplast

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Soplast

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo - PLASTIC SOLUTIONS ENGINEERED WITH PASSION.pdf

 
11.2. Plano de distribuição dos estudantes

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/52ca1d94-ce97-2e44-69fb-615efb75b46d/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/d81844f0-5a87-e860-3abb-615efbe8a82b
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/52ca1d94-ce97-2e44-69fb-615efb75b46d/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/1e7e7a19-3797-8ff1-7635-61696805197a
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11.2. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço demonstrando a adequação
dos recursos disponíveis.(PDF, máx. 100kB).

<sem resposta>

11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios
e/ou formação em serviço.

11.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e/ou formação
em serviço:

 A generalidade dos estudantes do Mestrado deverá concluir o grau através da realização de um projeto aplicado a uma
empresa. O IPCA possui protocolos de cooperação com várias empresas nacionais, de diversos setores, no âmbito
dos seus diversos cursos de licenciatura e mestrado, que poderão, caso seja esta a opção do estudante, ser alargados
a este curso de mestrado. 

 De acordo com o Regulamento de Funcionamento e Avaliação dos cursos de Mestrado do IPCA, serão atribuídos
docentes orientadores a cada estudante.

 

11.3. Institution’s own resources to effectively follow its students during the in-service training periods:
 Most of the students of the Master degree should complete the study cycle through a project applied to a company.

IPCA has several cooperation protocols with nacional companies, of various sectors, in the scope of its Bachelor and
Master degrees, which can, if that is the student's preference, be expanded to this Master degree.
Following the Master Degrees Regulation of IPCA, supervising faculty will be assigned to each student.

11.4. Orientadores cooperantes

11.4.1. Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx.
100kB).

11.4.1 Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx.
100kB).

 11.4.1_11.4.1_dte-compressed (2).pdf
 

11.4.2. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio
obrigatório por lei)

11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com
estágio obrigatório por Lei) / External supervisors responsible for following the students' activities (mandatory for study
programmes with in-service training mandatory by law)

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional (1)/
Professional qualifications (1)

Nº de anos de serviço / Nº
of working years

<sem resposta>

12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:

 Área em crescimento a nível mundial na indústria: o fabrico aditivo (FA) afirma-se como uma área em crescimento a
nível mundial, sendo mesmo um dos vectores da Industria 4.0. A aquisição de conhecimentos teóricos e práticos em
contexto empresarial /industrial é portanto uma mais valia e um lógico complemento à formação de qualquer aluno
cujo objeto de estudo e área de atuação seja o desenvolvimento de peças. 

 
Componente muito prática: no curso que agora se propõe, os alunos terão acesso a uma componente prática quase
em contexto real. A apresentação de casos reais de peças entretanto já produzidas e à venda no mercado e a análise
dos seus requisitos, objetivos, problemas e soluções - dotarão os educandos de uma perspetiva sobre a problemática
da criação de novos produtos. 

 
Grande experiência das entidades parceiras na área do CE: o mestrado será lecionado em parceria com uma empresa
especialista na área, com grande experiência e implementação no mercado há 20 anos. No IPCA também existem mais
de 12 anos de experiência direta com impressão 3D, utilizada em contexto académico e (mais recentemente) também
em projetos de investigação.

 
Contacto com as principais tecnologias de impressão 3D: a panóplia de tecnologias disponíveis no IPCA e na entidade

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/52ca1d94-ce97-2e44-69fb-615efb75b46d/questionId/d2678ab9-e7ef-3f70-1880-6131317b9d27
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parceira dará uma visão bastante abrangente, o que se refletirá num melhor entendimento das principais diferenças e
aplicabilidade das distintas soluções de FA. 
Paralelamente, também a aquisição de conhecimentos ao nível dos principais softwares de preparação de impressão
3D serão explorados.

12.1. Strengths:
Growing Area: Additive manufacturing (AM) is a growing area worldwide and it is, in fact, one of the vectors of 4.0
Industry. Acquiring theoretical and practical knowledge within an industrial context is an asset and an important
complement to the training of any student whose object of study and area of expertise surrounds development of
parts. 

Highly practical training: In the course that is now proposed, students will have access to a practical component
almost in a real context. By showing long gone case studies and presenting its requirements, goals, problems and
solutions – students will acknowledge the whole perspective of what creating a new product takes. 

Huge experience of the partner entities in the area of the study cycle: the masters will be delivered in partnership with
a company specialized in this area, with 20 years of experience and market implementation in this sector. IPCA also
has over 12 years of direct experience with 3D printing, employed both in an academic context and (more recently) in
research projects.

Contact with the main 3D printing technologies: the variety of technologies available at IPCA and the partner company
will give a wide yet specific idea on the main differences between them and their preferred applications. In parallel,
information and analysis of different 3D printing Software will also be explored during classes.

12.2. Pontos fracos:
Ainda que o IPCA e a entidade parceira disponibilizem as principais tecnologias de impressão 3D e possam portanto
fazer das mesmas objeto de estudo do curso em questão, outras não serão tão profundamente abordadas dado que
não estão disponíveis. Existem várias tecnologias sendo que o curso naturalmente versará sobre as principais e as
mais comummente usadas em contexto industrial. Não obstante – e atendendo ao espectro de tecnologias existentes
de Impressão 3D - não seria viável ou até mesmo desejável, abordá-las de igual forma sendo mais útil concentrar a
abordagem nas mais utilizadas e aceites na área industrial. O termo “Impressão 3D” é muito genérico, abrangendo
muitas tecnologias e tipos muito distintos de máquinas, que naturalmente asseguram resultados também eles
distintos. Com a observação e estudo de peças reais impressas nas variadas tecnologias visa-se tornar mais “visual”
as diferenças e os resultados – daí a importância da complementaridade entre teoria e prática. Ainda que o Fabrico
Aditivo (FA) esteja disseminado em todas as indústrias (nomeadamente nas peças em metal, onde existe também a
possibilidade de imprimir em ligas metálicas), o foco de estudo e a abordagem, centrar-se-á nas peças plásticas.

12.2. Weaknesses:
Although IPCA and the partner company has several printing solutions available, truth is there are a lot more available
in the market. Due to this situation, these will not be so deeply addressed as they are not available. Nevertheless – and
considering the spectrum of existing 3D Printing technologies – it would not be feasible or even desirable, to approach
them in the same way, being more useful to focus the approach on the most used and accepted in the industrial area.
The term “3D Printing” is very generic, referering to many technologies and many different types of machines, which
naturally ensure different results as well. With the observation and study of real pieces printed in various technologies,
the aim is to make the differences and results more clear and visual. Although Additive Manufacturing is widespread in
all industries (even in metal parts, where there is also the possibility of printing on metal alloys), the focus of study and
approach will be plastic parts.

12.3. Oportunidades:
O curso agora em análise constitui-se como um excelente complemento à formação de alunos das mais variadas
áreas. Atendendo à abrangência que caracteriza estas tecnologias de impressão e à clara disseminação por toda a
Indústria, aprofundar e solidificar conhecimentos no que se entende ser o “futuro” é com certeza uma mais-valia para
quem pretende integrar os quadros de qualquer empresa. O Fabrico Aditivo (FA) abre portas a novas soluções até
agora impensáveis/impraticáveis pelo custo ou viabilidade, já que anula muitos dos constrangimentos do dia-a-dia de
quem desenvolve peças : volume de produção, tempo de execução, questões técnicas, etc. São cada vez mais as
empresas que optam por estes métodos para fabricar as suas próprias ferramentas, tais como garras de robot,
gabarits, peças de manutenção, evitando assim o outsourcing e reforçando a sua autonomia. A existência de
máquinas de impressão 3D revolucionou o desenvolvimento de peças, modificou o mind set de engenheiros e
designers e agilizou o “time to market”. A voraz procura por otimização e rapidez - predicados que tão bem
caracterizam a Indústria - encontrou finalmente uma tecnologia à sua altura. Qualquer empresa que tenha capacidade
de modelação poderá criar soluções customizadas e colocá-las em funcionamento num par de horas em qualquer das
suas fábricas a nível mundial, através do simples envio de um ficheiro pronto para impressão. A elevada procura e
consequente massificação da tecnologia começa a ter os seus efeitos a nível de custos e é visível uma contínua
diminuição do preço destas tecnologias. Começa a ser uma realidade, todas as empresas ligadas à Indústria,
adquirirem equipamentos de impressão 3D pelo que é da mais elementar lógica, dotar os recursos humanos de
capacidade e conhecimentos na área do FA.

É importante realçar também que em conjunto com 7 IES de seis países europeus, o IPCA é membro fundador do
consórcio Regional University Network – European University (RUN-EU), participação esta que permite dar um cariz
europeu ao ciclo de estudos ora proposto. Este ciclo tem também claramente uma oportunidade sinérgica com o PRR
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(Plano de Recuperação e Resiliência) do governo Português, para o aumento das qualificações de nível superior em
áreas STEAM.

12.3. Opportunities:
The course now under analysis is an excellent complement to the training of students from all varied areas. Given the
scope that characterizes these printing technologies and the clear 
dissemination throughout Industry, deepening and solidifying knowledge of what is understood to be the “future” is
certainly an asset for those who want to join the staff of any company. 
Additive Manufacturing (AM) opens doors to new solutions until now unthinkable due to cost or feasibility, since it
eliminates many of the day-to-day constraints of those who develop parts: production volume, execution time,
technical issues, etc. More and more companies are choosing these methods to manufacture their own tools, such as
robot grips, jigs, maintenance parts, thus avoiding outsourcing and reinforcing their own autonomy. The existence of
3D printing machines revolutionized the development of parts, changed the mindset of engineers /designers and
streamlined the “time to market”. 
The voracious search for optimization and speed - predicates that so well characterize Industry - has finally found a
technology to match. Any company with modeling capability will be able to create customized solutions and put them
up and running in a couple of hours at any of its factories worldwide, by simply sending a print-ready file. The high
demand and consequent massification of technology begins to have its effects in terms of costs and a continuous
reduction in the price of these technologies is visible. It is becoming a reality for all companies connected to Industry
to acquire 3D printing equipment, which is why it is highly relevant to provide human resources with capacity and
knowledge in the area of AM.

It is also important to mention that together with 7 HEI of six European countries, IPCA is a founding member of the
consortium Regional University Network – European University (RUN-EU), participation which enables an European
scope to the proposed study cycle. This cycle also clearly has a synergic opportunity with the PRR (Plan for Recovery
and Resilience) of the Portuguese government, to increase the higher education qualifications in STEAM areas.

12.4. Constrangimentos:
O mundo vive na era digital. A todo o momento são criados novos recursos, programas e funcionalidades que
requerem uma constante atualização. Tudo fica rapidamente obsoleto no que toca às áreas do Digital, da Informática,
da Tecnologia, etc. A evolução é uma constante e é difícil conseguir acompanhar tal desenvolvimento. Senão, veja-se
o caso do Fabrico Aditivo: criado nos anos 80, teve em 40 anos uma notável expansão tornando-se mesmo uma
realidade até para as famílias - hoje em dia é comum adquirir uma impressora para uso unicamente doméstico. Esta é
uma realidade não apenas dos equipamentos mas também dos softwares disponíveis. São inúmeros os programas
que permitem gerir e preparar as impressões 3D sendo que na impossibilidade de abordar todos, a formação se
centrará apenas nos principais. Ainda que notoriamente se afirmem como uma mais valia para todas as indústrias,
estas tecnologias têm no entanto as suas limitações, o que leva a que nem todas as empresas optem por tê-las
internamente, o que poderá dificultar a aplicação de conhecimentos adquiridos por parte dos formandos.

12.4. Threats:
The World lives in the digital age. All the time, new resources, programs and functionalities are created and require a
constant updating. Everything is quickly obsolete when it comes to the 
areas of Digital, Informatics, Technology, etc. Evolution is a constant and it is hard to keep up with such development.
Otherwise, consider the case of Additive Manufacturing: created in the 80's, it had a remarkable expansion in the last
40 years, becoming even a reality for families - nowadays it is a commonplace to acquire a printer for domestic use
only. This is a also a reality when it comes to software available. There are numerous programs that allow you to
manage and prepare 3D prints, and at this course and since it is impossible to address all the existing softwares,
training will focus only on the main ones. Although notoriously asserted as an asset for all industries, these
technologies have their limitations, which means that not all companies choose to have them internally, which
eventually will prevent the application of acquired knowledge by the trainees.

12.5. Conclusões:

Tendo em conta os 4 pontos anteriores, é forte convicção dos proponentes que estão reunidas condições para o
sucesso desta oferta formativa, ao nível de recursos humanos e materiais, no alinhamento com as necessidades das
organizações.
A instituição está comprometida, através da sua missão, com elevados padrões de qualidade, sustentabilidade,
resposta rápida ao mercado e internacionalização. 
O corpo docente jovem, dinâmico e responsável, especializado nas áreas científicas de Desenvolvimento de Produto e
Design Industrial está à altura deste desafio, bem como o pessoal não docente motivado e empenhado no sucesso
deste projeto e da instituição. 
Esta proposta foi trabalhada em parceria com uma empresa especializada e reputada em prototipagem (incluindo, mas
não exclusivamente prototipagem 3D), e foi estabelecida uma forte e sinérgica colaboração entre as instituições que
dará um cariz eminentemente prático e aplicado a todas as atividades do mestrado. A experiência de mais de 12 anos
com impressão 3D pelo responsável do ciclo de estudos e de vários dos docentes envolvidos, assim como dos
técnicos da empresa parceira (neste caso experiência de cerca de 20 anos), garantem o adequado suporte às
atividades previstas.
A participação em redes internacionais, em particular as oportunidades da recentemente constituída rede RUN.EU, e
os projetos de mobilidade ERASMUS+ dão à formação um cariz internacional que preparam o profissional para uma
atuação no mercado global. Simultaneamente a rede RUN.EU contribuirá para que as fragilidades identificadas ao nível
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da mobilidade sejam ultrapassadas. 
Os constrangimentos relacionados com a contínua expansão e modificação das tecnologias do mundo digital em que
atualmente opera o tecido industrial também levam a oportunidades por esta ser uma área emergente e onde não
existem ainda ofertas formativas adequada às mais recentes realidades do mercado. Embora exista uma contração
económica e restrições orçamentais, fruto em grande parte da atual conjuntura nacional e internacional e comuns a
grande parte das IES, apenas com mais formação e qualificação poderemos ultrapassar estas limitações e potenciar
um futuro melhor e mais produtivo.
Em suma, encontram-se reunidas as condições para a formação de profissionais capazes e responder aos desafios de
hoje e preparados para evoluir e responder aos desafios de amanhã.

12.5. Conclusions:
Considering the 4 previous topics, it is the proponents' strong conviction that the conditions exist for the success of
this study cycle, in terms of human and material resources, in line with the needs of industry.
The institution is committed, through its mission, with high standards of quality, sustainability, quick response to the
market, and internationalization.
The young, dynamic and responsible academic staff is specialized in the scientific areas of Product Development and
Industrial Design, and is ready for this challenge, and the non-teaching staff is also motivated and committed to the
success of this project and of the institution.
This proposal was prepared in partnership with a company specialized and well known in prototyping (including, but
not exclusively 3D printing), and a strong and synergic collaboration was created between the institutions which will
grant a practical and applied profile to all activities of the study cycle. The experience of more than 12 years with 3D
printing by the responsible of the study cycle and several of the faculty, as well as the technical staff of the partner
company (in this case with close to 20 years of experience), assure the required support for the envisioned activities.
The participation in international networks, in particular the opportunities from the recently created RUN.EU network,
and the ERASMUS+ mobility projects give this programme an international profile which prepare the professional to
act on the global market. 
The constraints associated with the continous expansion and modification of the technologies in the digital world in
which industrial companies currently operate also lead to opportunities as this is an emerging area and there are yet
no training programmes at the Masters level adequate for the more recent market realities. Although there is an
economic contraction and budget constraints, in large part due to the current national and international framework and
common to most of the HEIs, only through more education and qualification can we overcome those limitations and
foster a better and more productive future.

In conclusion, the conditions are set for the training of professionals capable of meeting today's challenges and
prepared to evolve and overcome tomorrow's challenges.


