
MESTRADOS E
PÓS-GRADUAÇÕES

VAMOS DAR O PRÓXIMO PASSO?
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O INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

O Instituto Politécnico de Beja é uma instituição de Ensino Superior criada em 1979 e 
localizada na cidade de Beja, a 147km de Faro, 177Km de Lisboa e a 217km de Sevilha.
O IPBeja é composto por quatro Escolas - Escola Superior Agrária, Escola Superior de 
Educação, Escola Superior de Tecnologia e Gestão e a Escola Superior de Saúde com 
uma oferta formativa de mais de 30 cursos entre Cursos Técnicos Superiores Profission-
ais (TeSP), Licenciaturas, Mestrados, Pós-Graduações e outras formações.
Ao serviço da sociedade, forma profissionais nas mais variadas áreas e tem um papel 
ativo na produção e difusão do conhecimento, criação, transmissão e divulgação da 
cultura e do saber de natureza profissional, da investigação orientada e do desenvolvi-
mento experimental.

CAMPUS DO IPBEJA

O Campus do IPBeja tem todos os edifícios localizados num único espaço, perto do 
hospital distrital, servido por transportes públicos, e perfeitamente integrado na malha 
urbana da cidade. Campus que se distingue pela qualidade dos bem cuidados espaços 
verdes e dos recintos desportivos, e dentro do qual se localizam os edifícios das qua-
tro escolas; os modernos edifícios das residências para estudantes, professores e visi-
tantes em missão de ensino, com a capacidade para 203 utentes; por dois edifícios de 
“serviços comuns” onde se localiza a biblioteca, o refeitório, um auditório e um con-
junto de outros serviços de apoio à comunidade académica. Para além das instalações 
localizadas no campus, o IPBeja dispõe de uma exploração agrícola, com centenas de 
hectares, onde os estudantes têm a oportunidade de contactar com a produção e a 
experimentação agrícola.

Edifício da Presidência
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MESTRADOS (2º CICLO)
Frequentar um curso de mestrado revela-se uma opção para os estudantes que ter-
minam um curso de Licenciatura (1.º Ciclo) e desejam valorizar o seu curriculum aca-
démico antes de entrarem no mercado de trabalho. Uma opção também para quem 
tenha concluído a sua formação à algum tempo e procure enriquecer o seu curriculum 
num dos cursos que integra a Oferta Formativa do IPBeja.

QUEM SE PODE CANDIDATAR?
Podem candidatar-se aos cursos de Mestrado (2º Ciclo) do Instituto Politécnico de Beja, 
os interessados que cumpram uma das seguintes condições:
- Ser titular do grau de licenciado ou equivalente legal.
- Ser titular de um grau académico superior estrangeiro, conferido na sequência de um 
1º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por 
um estado aderente a este Processo.
- Ser titular de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como 
satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo órgão científico estatuariamente 
competente do estabelecimento de ensino superior onde pretendem ser admitidos.
- Ser Detentor de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido 
como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo órgão cientí-
fico estatuariamente competente do IPBeja.
As regras específicas para o ingresso em cada um dos cursos, em especial as condições 
de natureza académica e curricular exigidas, bem como os critérios de seleção e seri-
ação dos candidatos, são divulgados no edital de abertura de concurso anual para cada 
um dos ciclos de estudos.

COMO SE PODE CANDIDATAR?
A candidatura aos cursos de Mestrado do IPBeja deverá ser feita on-line, no site dos 
Serviços Académicos, Setor II, do Instituto Politécnico de Beja, em https://portal.ipbeja.
pt/cssnet/page. seguida do pagamento da taxa de candidatura.

PROPINAS
O valor das propinas é definido anualmente, pelo que deverá ser consultado no site do 
IPBeja em www.ipbeja.pt

CONTACTOS E MAIS INFORMAÇÕES
A informação apresentada nestas páginas não dispensa a consulta do site do IPBeja em 

www.ipbeja.pt. Para mais informações  poderá contatar os Serviços Académicos Setor 
II, através do telefone (+351) 284 314 400 ou através do email sasector2@ipbeja.pt

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL
Dos vários serviços de apoio à comunidade académica do IPBeja, os Serviços de Ação Social 
destacam-se pela relação de proximidade que estabelecem com os estudantes, na satis-
fação de necessidades individuais associadas ao alojamento, à alimentação, às bolsas de 
estudo, e pelo facto de promoverem hábitos de vida saudáveis através de um Gabinete de 
Apoio à Atividade Desportiva ou estarem extremamente atentos às necessidades pessoais 
de âmbito psico-pedagógico, através de técnicos habilitados a prestar o apoio adequado. 
Pela importância que estes serviços têm para a frequência do Ensino Superior, recomen-
damos uma visita ao site para conhecerem o conjunto de apoios que o IPBeja disponibiliza.
https://www.ipbeja.pt/sas/Paginas/default.aspx

INTERNACIONALIZAÇÃO
Se a presença de estudantes internacionais proporciona um cosmopolitismo à cidade de 
Beja, e uma oportunidade para todos os estudantes do Instituto contactarem com outras 
culturas e outras realidades, a mobilidade internacional dos estudantes do IPBeja é uma 
prioridade para a instituição que tem dezenas de parcerias internacionais no âmbito dos 
vários programas de mobilidade internacional de estudantes e professores, com destaque 
para o conhecido programa Erasmus, mas sem esquecer a mobilidade para o Brasil através 
do programa Bartolomeu de Gusmão ou o Erasmus AlSud (estágios em Empresas um pou-
co por toda a Europa), entre outros programas que levam os estudantes até destinos tão 
longínquos como Macau. Mais recentemente as candidaturas ao abrigo do Estatuto do Es-
tudante Internacional abriram a hipótese de contarmos com estudantes um pouco de todo 
o mundo, para os quais temos condições  especiais, que podem ser consultadas no site
https://www.ipbeja.pt/alunos/EstudInternacional/Paginas/default.aspx
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1º Ano  | 2º Semestre                                                                     ECTS

APRESENTAÇÃO
O ciclo de estudos conducente ao grau de mestre na especialidade de Agronomia foi apro-
vado em 20 de maio de 2011 (Despacho N  7522/2011) e entrou em funcionamento no ano 
letivo de 2011/12. Em 2014/15 o Curso foi acreditado pela A3ES por 6 anos.
A agricultura da região encontra-se numa importante fase de mudança, devido ao au-
mento das áreas de regadio, decorrentes do Empreendimento de Fins Múltiplos do 
Alqueva (EFMA), principalmente em culturas como as hortícolas, frutícolas, vinha e olival. 
Como tal, assiste-se a uma maior procura de técnicos com formação nestas áreas. O 
Curso de Mestrado em Agronomia procura dar resposta a esta situação. As áreas de es-
tudo de Horticultura, Fruticultura, Olivicultura e Viticultura são contempladas no Plano 
de Estudos do Mestrado. Este Curso é de grande importância, no sentido em que visa a 
formação de técnicos em áreas agrícolas com grande potencial para a região e nas quais 
existe uma crescente necessidade de conhecimento.

OBJETIVOS
Os objetivos são os seguintes:
assegurar uma produção agrícola sustentável, assente em itinerários técnicos ajustados 
às diversas culturas, de forma à obtenção de produtos de qualidade, com boas caracte-
rísticas organoléticas; preservar e promover a fertilidade do solo a longo prazo e evitar a 
poluição da água, do solo e do ar; promover a racionalização da água de rega, através da 
sua gestão eficiente e utilizar água de boa qualidade; sensibilizar no sentido da proteção 
da saúde dos agricultores e dos consumidores, através da oferta de produtos agrícolas 
obtidos com reduzido uso de produtos fitofarmacêuticos; reconhecer que a colheita e 
os tratamentos pós-colheita são aspetos muito importantes para a preservação da quali-
dade dos produtos, tanto no que diz respeito à época de colheita, como às metodologias 
de conservação e transformação dos mesmos; conhecer a legislação referente ao con-
trolo, certificação, rotulagem e comercialização dos produtos.

Coordenador de Curso
Mariana Regato | mare@ipbeja.pt

QR Code acesso
ao site do Curso

PLANO DE ESTUDOS
Mestrado em Agronomia

1º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Olivicultura e Tecnologia do Azeite e Azeitona de Mesa                            5,0

Gestão de Pragas e Doenças                                                                                4,5

Horticultura                                                                                                         4,5

Impactos da Agricultura no Solo e na Água                                                                                      4,0

Tecnologia Enológicas                                                                                        4,0

Fitofarmacologia                                                                                                 4,0

Delineamento Experimental Agrícola                                                                               4,0

Fruticultura                                                                                                          4,5

Tecnologias de Rega                                                                                             4,5

Economia do Ambiente e dos Recursos Naturais                                         4,0

Gestão de Infestantes                                                                                        4,5

Estágio I                                                                                                                 4,0

Agricultura de Precisão e Equipamentos                                                        4,5

Fitiatria                                                                                                                            2,0

Viticultura Funcional                                                                                                     2,0

2º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Estágio II                                                                                                         30,0

https://www.ipbeja.pt/cursos/Mestrados/esa-m_agronomia

MESTRADO EM
AGRONOMIA

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO
Constantes do edital anual, disponível no

site do IPBeja em www.ipbeja.pt
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MESTRADO EM
ATIVIDADE FÍSICA E
SAÚDE ESCOLAR

APRESENTAÇÃO
De acordo com o Eurobarómetro e o estudo HBSC, os jovens residentes no Alentejo são 
dos que apresentam menores índices de prática de atividade física e elevados índices 
de consumos e de alimentação pouco saudável da Europa. Trata-se de uma realidade 
grave e com profundas consequências no futuro das comunidades em particular com 
a despesa associada aos tratamentos e cuidados com a saúde. Nesse âmbito é impor-
tante oferecer uma oportunidade de aperfeiçoamento e especialização aos profissionais 
licenciados que intervêm junto de crianças, jovens e população em geral, promovendo a 
sua capacidade para um trabalho multidisciplinar centrado na melhoria das competências 
individuais e comunitárias para melhoria dos estilos de vida saudáveis.
Neste Curso pretendemos contribuir para a formação especializada e desenvolvimento 
do conhecimento científico, nas áreas da atividade física, nutrição e saúde, visando a 
promoção de estilos de vida saudáveis.

OBJETIVOS
Pretendemos que o mestrando possa compreender os conteúdos necessários para in-
terpretar o exercício físico como ferramenta da saúde e dominarem habilidades, téc-
nicas e métodos para prescrição de exercício físico; dominar programas de promoção 
de atividade física e alimentação equilibrada e possuir conhecimentos para abordar 
um projeto de investigação em áreas relacionadas com a atividade física e a saúde; 
dominar competências que permitam realizar a avaliação de programas promotores de 
atividade física e saúde; colaborar com profissionais de outras áreas ou do mesmo setor 
e com a sociedade em geral na promoção da atividade física como elemento prescritor 
da saúde da população em geral; promover em contextos profissionais e académicos 
o desenvolvimento de hábitos saudáveis relacionados com a atividade física e a saúde.

Coordenador de Curso
João Alberto Mendes Leal | jleal@ipbeja.pt

QR Code acesso
ao site do Curso

1º Ano  | 2º Semestre                                                                     ECTS

PLANO DE ESTUDOS
Mestrado em Atividade Física e Saúde Escolar

1º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Atividade Física e Composição Corporal                                                        6,0

Avaliação da Condição Física e Dispêndio Energético                                                       5,0

Intervenção Pedagógica em Atividade Física e Desportiva                        5,0

Metodologias de Investigação Aplicadas                                                       4,0

Psicologia da Saúde                                                                                           5,0

Textos Técnicos (inglês)                                                                                      5,0

Atividade Motora Adaptada a Populações Especiais                           4,0

Desenvolvimento Motor de Crianças e Adolescentes                                 5,0

Estratégias de Promoção de Estilos de Vida Ativos                                   6,0

Nutrição e Saúde                                                                                         4,0

Saúde em Contexto Escolar                                                                    5,0

Estudos Epidemiológicos na Área da Atividade Física e Saúde
Escolar (opção)                                                                                                   6,0

Projetos de Avaliação e Intervenção Comunitária (Opção)                        6,0

2º Ano  | Anual                                                                                 ECTS

Dissertação                                                                                     60,0

https://www.ipbeja.pt/cursos/Mestrados/ese-m_atifis

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO
Constantes do edital anual, disponível no

site do IPBeja em www.ipbeja.pt
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MESTRADO EM
CONTABILIDADE E
FINANÇAS

1º Ano  | 2º Semestre                                                                     ECTS

APRESENTAÇÃO
Numa sociedade cada vez mais competitiva é imprescindível que os profissionais das 
diferentes áreas possuam conhecimentos avançados e se encontrem tecnicamente atu-
alizados. Neste âmbito são de realçar as áreas contabilísticas e financeiras por desem-
penharem um papel extremamente relevante no funcionamento de todas as entidades, 
sejam estas públicas ou privadas. 
É neste contexto que se enquadra o curso de Mestrado em Contabilidade e Finanças, 
no qual são abordadas um conjunto de matérias que visam complementar e aprofundar 
os programas dos cursos de licenciatura em Gestão, Finanças, Contabilidade, Auditoria 
e áreas afins, procurando acrescer valor aos profissionais destas áreas e a quem nelas 
possui interesse. 
O curso reúne 120 créditos distribuídos por dois anos curriculares, conduzindo à obten-
ção do grau de mestre em Contabilidade e Finanças. No entanto, aos estudantes que 
optem por não realizar a dissertação mas que concluam com aproveitamento as UC´s 
dos dois primeiros semestres, será emitido um certificado de especialização na área 
científica do Curso.

OBJETIVOS
Complementar a formação ministrada nos cursos de Licenciatura em Gestão, Finan-
ças, Contabilidade, Auditoria e áreas afins, facultando aos diplomados a possibilidade 
de reforçarem e atualizarem os seus conhecimentos em áreas tão relevantes como a 
contabilidade e as finanças, cuja permanente evolução impõe a necessidade de uma 
regular atualização de conhecimentos. Neste sentido também se realça o facto deste 
curso poder contribuir para um reforço dos conhecimentos por parte dos atuais e dos 
futuros Contabilistas Certificados.

Coordenador de Curso
Maria Clara Pereira Pires | clara.pires@ipbeja.pt

QR Code acesso
ao site do Curso

1º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Complementos de Contabilidade Financeira                                                      6,0

Complementos de Finanças Empresariais                                                     5,0

Complementos de Fiscalidade I                                                                       4,0

Contabilidade de Gestão Avançada                                                                5,0

Gestão de Processos de Negócio e de Informação                                           5,0

Mercados e Instrumentos Financeiros                                                            5,0

Aplicações Sectoriais de Contabilidade                                                         5,0

Complementos de Fiscalidade II                                                                     4,0

Contabilidade de Grupos Empresariais                                                          6,0

Contabilidade e Finanças Públicas                                                                      5,0

Finanças Internacionais                                                                                     5,0

Opção - Auditoria e Controlo ou Análise e Gestão do Risco                           5,0

2º Ano  | 1º Semestre                                                                      ECTS

Estatística e Análise de Dados                                                                          5,0

Seminários de Investigação em Contabilidade / Finanças                            5,0

https://www.ipbeja.pt/cursos/Mestrados/estig-m_confin

PLANO DE ESTUDOS
Mestrado em Contabilidade e Finanças

2º Ano  | Anual                                                                                 ECTS

Dissertação / Trabalho de Projeto ou Estágio                                                     50,0

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO
Constantes do edital anual, disponível no

site do IPBeja em www.ipbeja.pt
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APRESENTAÇÃO
O Mestrado de Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo constitui-se como um 
curso que procura articular os conhecimentos, técnicas e práticas utilizados no Desenvolvi-
mento Comunitário e no Empreendedorismo, com vista a uma intervenção contextualizada 
que promova o desenvolvimento e o bem-estar das populações e do seu ambiente visando 
a sustentabilidade e o empreendedorismo. A área de formação deste curso inscreve-se 
num código CNAF 319- Ciências Sociais e do Comportamento, dado que reúne e concilia 
várias áreas do saber e está aberta a outras áreas que promovam a inovação e que possam 
contribuir para iniciativas profissionais e proactivas dos diversos campos da ciência. Neste 
sentido, o mestrado em causa é dirigido em primeiro lugar a profissionais das áreas das 
ciências sociais e do comportamento, do desenvolvimento comunitário, da gestão, da eco-
nomia social e do empreendedorismo, sobretudo ao nível de associações de desenvolvi-
mento local e autarquias, organizações e empresas, sendo também dada a possibilidade a 
outros profissionais, que se encontrem motivados para a formação na temática proposta.

OBJETIVOS
Promover a implementação de práticas de ensino e de aprendizagem que favoreçam a im-
plantação da cultura empreendedora. Proporcionar o desenvolvimento de competências 
profissionais que sejam veículo de desenvolvimento sustentável duma comunidade, cidade 
ou região, tendo em vista o seu bem-estar e a redução de comportamentos de risco. Con-
ferir competências para a tomada de decisões no âmbito da política social e económica para 
a inovação e criação de novas oportunidades. Compreender o impacto do empreendedoris-
mo no desenvolvimento económico e social. Compreender as formas através das quais a in-
ovação pode ser estimulada nas organizações através de um processo empreendedor. Saber 
delinear um plano de negócios respeitando as fases do diagnóstico, da oportunidade, da es-
tratégia de implementação e da construção de um projecto de investimento. Contribuir para 
criar ambientes promotores da igualdade de oportunidades no acesso ao desenvolvimento.

Coordenador de Curso
Maria Cristina Faria | mcfaria@ipbeja.pt

QR Code acesso
ao site do Curso

https://www.ipbeja.pt/cursos/Mestrados/ese-m_descom

MESTRADO EM
DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO E
EMPREENDEDORISMO

1º Ano  | 2º Semestre                                                                     ECTS

PLANO DE ESTUDOS
Mestrado em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo

1º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Desenvolvimento Local e Comunitário                                                           5,0

Mudança Comunitária e Empowerment                                                          5,0

Psicologia Comunitária                                                                                      5,0

Empreendedorismo                                                                                           5,0

Ideias de Negócios                                                                                             5,0

Investigação e Avaliação Colaborativa                                                                                 5,0

Organização Comunitária e Educação para o Empreendedorismo           7,0

Criação da Empresa                                                                                           5,0

Gestão da Nova Empresa                                                                                10,0

Seminários de Apoio ao Projeto de Intervenção                                                                     8,0

2º Ano  | 2º Semestre                                                                     ECTS

Projeto de Intervenção/Dissertação                                                             30,0

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO
Constantes do edital anual, disponível no

site do IPBeja em www.ipbeja.pt
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MESTRADO EM EDUCAÇÃO
ESPECIAL - ESPECIALIZAÇÃO 
NO DOMÍNIO COGNITIVO
E MOTOR

APRESENTAÇÃO
Uma das principais orientações que impregnam e justificam o plano de estudos deste 
curso, tem a ver com a conceção adotada face à problemática das Necessidades Educa-
tivas Especiais e da Educação Especial. A mesma assenta numa abordagem humanista, 
que reflete um posicionamento historicamente recente e recusa as práticas de exclusão 
e de segregação das pessoas em situação de maior vulnerabilidade, entre as quais se 
encontram os sujeitos com deficiência. 
Cabe ao sistema educativo contribuir para a democratização da sociedade, em várias 
dimensões, sendo uma das mais relevantes: a garantia do direito à igualdade de opor-
tunidades para todos.

OBJETIVOS
Os objetivos decorrem do perfil de formação especializada em Educação Especial 
definido no Despacho Conjunto nº 198/99, de 15 de fevereiro, onde se aponta para o 
desenvolvimento de competências em quatro dimensões: análise crítica; intervenção; 
formação, supervisão e avaliação; consultoria.
Visa-se:
- Compreender a problemática da Educação Especial e da inclusão educativa e social de 
crianças/jovens com limitações cognitivas e/ou motoras; 
- Aplicar conhecimentos teórico práticos na identificação, planificação, avaliação e in-
tervenção junto destas crianças/jovens;
- Promover a inclusão escolar e social destas crianças/jovens, através do trabalho co-
laborativo com a família, outros agentes educativos e comunitários;

- Desenvolver uma atitude reflexiva e investigativa na prática profissional.

Coordenador de Curso
Maria Teresa Pereira dos Santos | msantos@ipbeja.pt

QR Code acesso
ao site do Curso

https://www.ipbeja.pt/cursos/Mestrados/ese-m_eduesp

1º Ano  | 2º Semestre                                                                     ECTS

PLANO DE ESTUDOS
Mestrado em Educação Especial - Especialização no Domínio Cognitivo e Motor

1º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Currículo e Metodologias da Intervenção em Educaçao Especial             9,0

Fundamentos Psicológicos do Desenvolvimento e da Aprendizagem      5,0

Metodologias de Investigação Educacional                                                   5,0

Tecnologias em Educação Especial                                                                 6,0

Temas-Base da Intervenção em Educação Especial                                        5,0

Capacitação e Processos de Transição                                                           6,0

Comunicação Aumentativa e Alternativa                                                           8,0

Práticas em Educação Especial                                                                        6,0

Problemáticas Cognitiva e Motora                                                                10,0

2º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Seminários de Apoio ao Projeto/Dissertação                                                 6,0

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO
Constantes do edital anual, disponível no

site do IPBeja em www.ipbeja.pt

2º Ano  (Anual)                                                                                 ECTS

Projeto/Dissertação                                                                                       54,0
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2º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Educação Inclusiva                                                                                             2,0

Investigação e Avaliação em Educação                                                          2,0

Prática Profissional II - Educação Pré-Escolar                                                   21,0

Seminário de Didáticas Integradas em Educação Pré-Escolar                            5,0

2º Ano  | 2º Semestre                                                                     ECTS

Prática Profissional III - Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico                           25,0

Seminário de Didáticas Integradas em Ensino do 1º Ciclo do
Ensino Básico                                                                                                      5,0

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
PRÉ-ESCOLAR E ENSINO 
DO 1º CICLO DO ENSINO 
BÁSICO

APRESENTAÇÃO
Este 2º ciclo de estudos, que vem dar sequência à licenciatura em Educação Básica, 
disponibiliza uma formação que permite, na sua conclusão, a habilitação conjunta para 
a docência na Educação Pré-Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico, possibilitando a 
entrada dos estudantes na vida profissional nestes dois níveis educativos.
Com uma filosofia básica assente na aquisição de competências profissionais e pes-
soais, através duma estrutura curricular rica em formação teórico-prática e de uma 
prática de ensino supervisionada, muito orientada para o contexto real de trabalho, 
pretende-se que os alunos desenvolvam um perfil crítico, criativo e competente na sua 
vida profissional.
O curso decorre em 4 semestres, com um total de 120 ECTS, situando-se a prática de 
ensino (estágio), logo a partir do 1º ano. O plano de estudos, aprovado pela Agência de 
Acreditação – A3ES, contempla para além do estágio profissional no contexto de educação 
pré-escolar (3-5anos) e 1º ciclo (6-10 anos) um estágio em  contexto de creche (0-3 anos).

OBJETIVOS
Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos:
Desenvolver competências profissionais e pessoais adequadas às diferentes dimen-
sões do desempenho de educadores de infância e de professores do 1º ciclo do ensino 
básico;
Desenvolver a capacidade para a elaboração e realização de projetos de ação e de in-
vestigação pedagógica;
Desenvolver a capacidade para integrar na ação educativa saberes, práticas e recursos 
culturais da comunidade.

Coordenador de Curso
José Pedro Ribeiro de Matos Fernandes | jpfernandes@ipbeja.pt

QR Code acesso
ao site do Curso

https://www.ipbeja.pt/cursos/Mestrados/ese-m_edupre

1º Ano  | 2º Semestre                                                                     ECTS

PLANO DE ESTUDOS
Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico

1º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Expressões Artísticas                                                                                         4,5

Matemática na Vida Real                                                                                 7,0

Oficina da Tecnologia em Ambiente Educativo                                                       2,0

Opções: Literacias Artísticas, Literacia Científica, Ética e
Deontologia Profissional                                                                                   2,0

Património e História Local                                                                               2,0

Português                                                                                                            7,0

Temas na Área do Conhecimento do Mundo / Meio Físico e Social               5,5

Didáticas em Educação de Infância e em Ensino do 1º Ciclo
do Ensino Básico                                                                                              26,0

Prática Profissional I - Creche                                                                          4,0

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO
Constantes do edital anual, disponível no

site do IPBeja em www.ipbeja.pt
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MESTRADO EM
ENFERMAGEM

APRESENTAÇÃO
UM MESTRADO EM ASSOCIAÇÃO|  Escolas Superiores de Saúde dos Institutos Politéc-
nicos de Beja, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal e Escola Superior de Enfermagem de 
S. João de Deus da Universidade de Évora.
OBJETIVOS GERAIS| 1. DESENVOLVER  conhecimentos e competências para a interven-
ção especializada num domínio de enfermagem, evidenciados em níveis elevados de 
julgamento clínico e tomada de decisão, tendo em conta as respostas humanas aos pro-
cessos de vida e aos problemas de saúde; 2. PROMOVER  a melhoria da qualidade dos
cuidados de saúde, com recurso à investigação, a uma prática baseada na evidência 
e aos referenciais éticos e deontológicos; 3. CAPACITAR  para a governação clínica, a 
liderança de equipas e de projetos bem como para a supervisão e gestão dos cuidados, 
nos diferentes contextos da prática clínica; 4. CONTRIBUIR  para o desenvolvimento da 
disciplina e da formação especializada.

DESCRIÇÃO
Esta oferta formativa, com as suas características de mestrado profissionalizante , en-
trecruza-se com a investigação  e a extensão comunitária . Ao propor formar mestres 
em áreas especializadas de enfermagem, visamos qualificar profissionais para uma pre-
stação de cuidados diferenciada e de qualidade acrescida às populações. Privilegiando 
a formação e qualificação de alto nível , os objetivos definidos para este mestrado in-
cluem-se no âmbito do projeto educativo, científico e cultural das Instituições de Ensino 
Superior envolvidas, associando as dimensões da extensão comunitária bem como a 
cooperação e intercâmbio cultural, científico e tecnológico, com entidades regionais, 
nacionais e internacionais, numa perspetiva de valorização recíproca que fomente o 
desenvolvimento do saber e potencie a capacidade de intervenção na sociedade.

https://www.ipbeja.pt/cursos/Mestrados/ess-m_enfermagem

INFORMAÇÕES

IPBeja - sasector2@ipbeja.pt | 284 314 400  

Instituto Politécnico de Setúbal - info@ess.
ips.pt  | 265 709 300 QR Code acesso

ao site do Curso

SETE ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica*
Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública*
Enfermagem Médico-Cirúrgica – A Pessoa em Situação Crítica*
Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica*
Enfermagem de Reabilitação*
Enfermagem Médico-Cirúrgica – A Pessoa em Situação Crónica e Paliativa

Enfermagem de Saúde Familiar

CALENDÁRIO
O calendário poderá ser consultado no site do IPBeja em ww.ipbeja.pt

CANDIDATURAS ONLINE
Os prazos para submissão das candidaturas devem ser consultados no site do IPBeja 
em www.ipbeja.pt

* Áreas com parecer favorável da Ordem dos Enfermeiros para atribuição do título de Enfermeiro Especialista
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0

1º Ano  | 2º Semestre                                                                     ECTS

APRESENTAÇÃO
O curso de Mestrado em Engenharia Alimentar é um curso de 120 ECTS, que decorre em 
4 semestres letivos, e visa a formação de técnicos nas áreas da ciência e da engenharia 
com competências para avaliar as matérias-primas e interpretar os fenómenos bioquími-
cos, físico-químicos e microbiológicos que ocorrem nos alimentos, inovar e melhorar 
processos e tecnologias de produção dos alimentos. A preparação de técnicos adequa-
dos pode permitir progressos importantes na gestão de recursos naturais, na avaliação 
e garantia da qualidade dos produtos; no controlo de fatores contaminantes, na valori-
zação e defesa dos produtos biológicos ou com denominação de origem e no desenvolvi-
mento de novos produtos. Estes profissionais podem prestar contribuições importantes 
no campo da consultadoria e projetos, contribuindo para uma melhor racionalização dos 
recursos existentes. A elevada competitividade do mercado implica uma exigência em 
todos os aspetos que dizem respeito à produção, comercialização e preparação de ali-
mentos com especial destaque nos aspetos ligados ao controlo dos alimentos, de forma 
a garantir a segurança para o consumidor. O curso encontra-se acreditado pela A3ES 
(Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior) pelo período de 6 anos.

OBJETIVOS
O Mestrado em Engenharia Alimentar tem como objetivo:
Proporcionar formação avançada de índole profissionalizante na Área CNAEF 541.
Formar técnicos superiores especializados em tecnologias aplicadas na primeira e se-
gunda transformação. Conferir preparação a nível superior a técnicos para laboratórios 
da indústria. Conferir preparação a nível superior a técnicos para centros de investi-
gação. Formar técnicos superiores especializados no âmbito da distribuição controlo.
Proporcionar formação avançada em segurança e rastreabilidade dos alimentos.
Formar técnicos superiores com capacidade de coordenação e execução de projetos.

Coordenador de Curso
Silvina Ferro Palma | sfpalma@ipbeja.pt

QR Code acesso
ao site do Curso

PLANO DE ESTUDOS
Mestrado em Engenharia Alimentar

1º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Bromatologia e Toxicologia                                                                              5,5

Energia e Ambiente                                                                                        4,5

Enologia                                                                                                           5,5

Produção de Matérias Primas Alimentares                                                        4,0

Refrigeração e Automação Industrial                                                                                  5,0

Segurança Alimentar                                                                                          5,5

Ciência e Tecnologia da Carne                                                                         5,0

Desenvolvimento de Produto                                                                          6,0

Lacticínios                                                                                                             5,0

Opção:                                                                                                                   4,0

a) Segurança e Higiene no Trabalho;
b) Inovação e Empreendedorismo

Sistemas da Qualidade Alimentar                                                                   4,5

Tecnologia de Produtos Vegetais                                                                    5,5

2º Ano  | Anual                                                                     ECTS

2º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Seminário                                                                                                           2,0

Estágio / Trabalho de Projeto / Dissertação                                                                                      58,0 

https://www.ipbeja.pt/cursos/Mestrados/esa-m_engali

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO
Constantes do edital anual, disponível no

site do IPBeja em www.ipbeja.pt

MESTRADO EM
ENGENHARIA
ALIMENTAR
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0

1º Ano  | 2º Trimestre                                                                     ECTS

APRESENTAÇÃO
O Mestrado em Engenharia de Segurança Informática caracteriza-se por uma forte 
componente de ensino prático de Segurança Ofensiva.
Ensinam-se técnicas de ataque a sistemas informáticos, com grande componente 
prática, para formar profissionais com uma consciência “de facto” sobre as medidas de 
segurança necessárias.
O Mestrado permite a formação de especialistas com as seguintes competências principais:
(i) Realização de testes de penetração em sistemas informáticos; (ii) Pesquisa, selecção, 
reutilização e desenvolvimento de exploits para sistemas informáticos; (iii) Realização 
de perícias forenses a sistemas informáticos; (iv) Desenvolvimento de sistemas de in-
formação e de software seguro; (v) Especificação de equipamentos de identificação 
biométrica e integrá-los em sistemas de segurança.

OBJETIVOS
A era actual é caracterizada pelo processamento electrónico de informação, desde as 
aplicações baseadas na Internet como o comércio electrónico ou toda a diversidade de 
sistemas de cloud computing, até aos comuns smartphones ou dispositivos da Internet 
das coisas. A diversidade e ubiquidade de equipamentos criam desafios importantes ao 
nível da segurança informática. O Mestrado em Engenharia de Segurança Informática 
tem cariz profissional com uma forte componente prática e destina-se a criar espe-
cialistas com conhecimentos bem fundamentados na área da segurança informática, 
nomeadamente: (i) Fortes conhecimentos sobre segurança ofensiva, em particular na 
área dos testes de penetração; (ii) Competências na configuração de equipamentos de 
rede e sistemas resistentes a ataques informáticos; (iii) Capazes de especificar equipa-
mentos de identificação biométrica e introduzi-los nos sistemas de segurança; (iv) Con-
hecimentos sobre métodos, ferramentas e técnicas para suporte à análise, desenho, 
implementação e validação de sistemas de informação seguros.

Coordenador de Curso
Rui Miguel Silva | ruisilva@acm.org

QR Code acesso
ao site do Curso

PLANO DE ESTUDOS
Mestrado em Engenharia de Segurança Informática

1º Ano  | 1º Trimestre                                                                     ECTS

Análise de Comunicações em Rede                                                                5,0

Direito na Segurança Informática                                                                    5,0

Segurança do Software                                                                   5,0

Segurança em Sistemas Distribuídos                                                              5,0

Informática Forense                                                                                        5,0

Linguagens de Programação Dinâmicas                                                         5,0

Segurança e Usabilidade                                                                                  5,0

Testes de Penetração em Sistemas Informáticos                                          5,0

1º Ano  | 3º Trimestre                                                                     ECTS

Criptografia e Criptanálise Aplicadas                                                             5,0

Desenvolvimento Avançado de Exploits                                                        5,0

Segurança em Sistemas de Informação                                                          5,0

Tecnologias Biométricas                                                                   5,0

2º Ano  | Anual                                                                                 ECTS

2º Ano  | 1º Trimestre                                                                     ECTS

Centros de Cibersegurança                                                                   5,0

Inovação e Empreendedorismo                                                                    5,0

Dissertação                                                                                         50,0

https://www.ipbeja.pt/cursos/Mestrados/estig-m_engseg

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO
Constantes do edital anual, disponível no

site do IPBeja em www.ipbeja.pt

MESTRADO EM
ENGENHARIA DE
SEGURANÇA INFORMÁTICA
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0

1º Ano  | 2º Semestre                                                                     ECTS

APRESENTAÇÃO
Curso reconhecido pela Ordem dos Engenheiros e submetido à FEANI (Federação 
Europeia de Associações Nacionais de Engenharia) para atribuição do título EUR 
ING (Engenheiro Europeu). O seu novo plano de estudos foi publicado em Diário da 
República, 2.ª série — N.º 54 — 17 de março de 2016, Despacho n.º 3912/2016.
A organização curricular assenta em sistema de créditos ECTS, com unidades curriculares 
obrigatórias e opcionais. O número mínimo de créditos, para a obtenção do grau, é de 
120 ECTS (4 semestres) dos quais 82 pertencem à Área Científica de Tecnologias de Pro-
tecção do Ambiente. A conclusão da parte curricular habilita o aluno com um diploma 
de Especialização na Área de Engenharia do Ambiente e a realização adicional da disser-
tação com um diploma de Mestrado em Engenharia do Ambiente (MEA). O MEA confere 
aos alunos a possibilidade de participarem em Programas de Mobilidade, em projectos 
de investigação ou de realizarem a sua dissertação em contexto de ambiente de trabalho.

OBJETIVOS
O MEA pretende adequar o seu perfil de formação às necessidades do mercado com 
assumida importância científica, através dos seguintes objetivos: Proporcionar for-
mação avançada de índole profissionalizante na Área Área das Tecnologias do Ambiente 
(CNAEF 851); Conferir preparação de nível superior a técnicos capazes de implementar 
estratégias e técnicas de gestão ambiental, incluindo-se a capacidade de criar auto-
emprego na CNAEF 851; Formar técnicos superiores com capacidade de coordenação 
de projetos, com vista a evitar a degradação dos ecossistemas aquáticos; Gerir estações 
de tratamentos de águas, efluentes líquidos, gasosos e resíduos sólidos; conceber e 
projectar processos industriais no sentido de minimizar a poluição na fonte; coordenar 
equipas de análise e avaliação de impacte ambiental e de auditoria ambiental; Coorde-
nar e integrar programas de I-D&E; inventariar, caracterizar e diagnosticar problemas 
técnicos complexos; Desenvolver autonomamente investigação aplicada.

Coordenador de Curso
Fátima Carvalho | mfcarvalho@ipbeja.pt

QR Code acesso
ao site do Curso

PLANO DE ESTUDOS
Mestrado em Engenharia do Ambiente

1º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Fundamentos de Tecnologia Ambiental                                                        5,0

Gestão, Avaliação e Tramento do Ar                                                               5,0

Opção - escolher 1 UC das seguintes:
a) Gestão Integrada de Recursos Hídricos                                                                                                5,0
b) Alterações climáticas                                                                                                                              5,0

Proteção e Reabilitação de Solos                                                                     5,0

Tecnologias de Tratamento de Águas                                                                      5,0

Tecnologias de Tratamento de Resíduos Sólidos                                                                                 5,0

Ambiente e Energia                                                                                            5,0

Biomonitorização Ambiental                                                                                       5,0

Opção - escolher 3 UC das 4 seguintes:
a) Valorização Energética de Resíduos                                                                                      5,0
b) Qualidade do Ar em Espaço Confinado                                                                               5,0
c) Avaliação e Análise de Impacte Ambiental                                                                          5,0
d) Eco inovação                                                                                                                     5,0

Opção - escolher 1 UC das seguintes:
a) Sistemas de Informação Geográfica                                                                             5,0
b) Modelação Ambiental                                                                                                5,0

2º Ano  | Anual                                                                                 ECTS

2º Ano  | 1º Trimestre                                                                     ECTS

Higiene e Segurança Ambiental                                                                      3,0

Seminários                                                                                                          7,0

Opção - escolher 1 UC das seguintes:
a) Empreendedorismo                                                                                                5,0
b) Análise e Gestão de Projetos                                                                                                5,0

Estágio                                                                                                          45,0 

https://www.ipbeja.pt/cursos/Mestrados/esa-m_engamb

MESTRADO EM
ENGENHARIA
DO AMBIENTE

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO
Constantes do edital anual, disponível no

site do IPBeja em www.ipbeja.pt
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0

1º Ano  | 2º Semestre                                                                     ECTS

APRESENTAÇÃO
A maturação das tecnologias da informação, das redes de comunicação de dados (com 
especial destaque para a Internet) e dos dispositivos eletrónicos e computacionais re-
sultou num processo convergente que deu origem à definição de «Internet das Coisas 
(IoT - Internet of Things)». A definição é clara: «A Internet das Coisas é a rede de ob-
jetos físicos embebida com dispositivos eletrónicos, aplicações, sensores, atuadores e 
comunicações de dados que permite que estes objetos reúnam informação e realizem 
a sua permuta.». Mais especificamente, a Internet das Coisas surge da associação de 
sensores e dispositivos eletrónicos a todo o tipo de objetos comunicando com estes de 
modo a tirar proveito da informação recolhida, utilizando todos os recursos da cloud, 
da Internet e dos dispositivos móveis. Os mestres em Internet das Coisas deverão ser 
capazes de criar soluções novas e inovadoras para problemas existentes, integrando 
equipas multidisciplinares.

OBJETIVOS
O mestrado em Internet das Coisas visa formar profissionais que dispõem não apenas 
dos conhecimentos clássicos da Engenharia Informática (programação, bases de da-
dos, internet, sistemas operativos, redes de comunicação, comunicações móveis) mas 
também dos conhecimentos requeridos para a criação e programação de sistemas soft-
ware-hardware incluindo a respetiva integração e comunicação. Os diplomados serão 
profissionais de Engenharia capacitados para trabalhar com especialistas nos diversos 
domínios do problema e capazes de construir sistemas informáticos com componentes 
hardware e software aplicáveis a diversas áreas, nomeadamente saúde e bem-estar, 
educação, agricultura e turismo, casas inteligentes e cidades inteligentes. Desta forma 
será possível aplicar um conjunto de conhecimentos informáticos especializados, de 
áreas em grande crescimento, a um conjunto de problemas em áreas de relevância lo-
cal, regional, nacional e internacional.

Coordenador de Curso
João Paulo Barros | joao.barros@ipbeja.pt

QR Code acesso
ao site do Curso

PLANO DE ESTUDOS
Mestrado em Internet das Coisas

1º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Dispositivos para a Internet das Coisas                                                                7,5

Gestão e Análise de Dados para a Internet das Coisas                                                                  7,5

Interação Pessoa-Computador na Internet das Coisas                                  7,5

Sistemas Embebidos                                                                                          7,5

Desenvolvimento Baseado em Modelos                                                                                        7,5

Infraestruturas e Comunicações para a Internet das Coisas                            7,5

Integração de Sistemas                                                                                     7,5

Web das Coisas                                                                                                   7,5 

2º Ano  | 1º Trimestre                                                                     ECTS

Inovação e Empreendedorismo                                                                       5,0

Introdução à Investigação em Engenharia                                                        5,0

2º Ano  | Anual                                                                                 ECTS

Dissertação                                                                                         50,0

https://www.ipbeja.pt/cursos/Mestrados/estig-m_intcoisas

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO
Constantes do edital anual, disponível no

site do IPBeja em www.ipbeja.pt

MESTRADO EM
INTERNET DAS COISAS
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0

1º Ano  | 2º Semestre                                                                     ECTS

PLANO DE ESTUDOS
Mestrado em Psicogerontologia Comunitária

1º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Gerontologia Educacional e Social                                                                  5,0

Métodos Avançados de Investigação                                                             5,0

Nutrição, Reabilitação e Desenvolvimento de Atividades
Físicas                                                                                                                   5,0

Psicologia da Saúde e das Relações Interpessoais                                  5,0

Psicologia do Envelhecimento                                                                          5,0

Saúde Mental ao Longo do Ciclo de Vida                                                                      5,0

Comunicação e Tecnologias de Apoio ao Geronte                                 5,0

Saúde e Desenvolvimento Comunitário no Envelhecimento                                      15,0

Seminários de Apoio ao Projeto de Intervenção                                                    10,0

2º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Projeto de Intervenção                                                                                   30,0

APRESENTAÇÃO
O mestrado em Psicogerontologia Comunitária, articula a Psicologia com a Gerontologia 
na Comunidade. Inscreve-se no código CNAF 311-Psicologia. É uma formação especiali-
zada na área do envelhecimento concebida numa perspetiva psicológica, mas, também, 
com uma abordagem muldidisciplinar e interventiva de forma a fazer face aos problemas 
do envelhecimento individual, social e comunitário, na saúde e na doença. Pretende ca-
pacitar os profissionais, que exercem ou venham a exercer o seu trabalho no âmbito do 
apoio aos mais velhos da sociedade, de conhecimento em psicogerontologia, boas práti-
cas e de um saber para a organização de iniciativas e projetos comunitários e sociais, que 
viabilizem a consciencialização e a resolução dos problemas em contexto profissional, 
apostando na inovação, desenvolvimento e sustentabilidade. É dirigido a profissionais 
das áreas da psicologia, das ciências sociais, da educação, saúde, da enfermagem, do 
serviço social, da animação sociocultural, terapia ocupacional, fisioterapia, sendo dada 
a possibilidade a outros profissionais que se encontrem motivados para esta formação.

OBJETIVOS
Atualizar os conhecimentos e técnicas sobre o desenvolvimento psicológico, físico, 
mental e social do processo de envelhecimento. Organizar e implementar acções de 
formação pessoal, social e educacional e acções de promoção da saúde, de preven-
ção do risco desta faixa etária e do bem estar do geronte. Adquirir competências para 
intervir de forma responsável na resolução dos problemas que possam surgir a nível 
da saúde mental dos gerontes. Aplicar os meios de avaliação e diagnóstico das capaci-
dades humanas. Desenvolver programas de intervenção e formação em instituições 
ligadas à população sénior, que favoreçam a cultura do envelhecimento produtivo. Apli-
car os meios básicos para prestação de cuidados de saúde a gerontes e colaborar na 
sua reabilitação. Participar de forma empreendedora na luta anti-pobreza, no sentido 
de satisfazer as necessidades básicas da população idosa, direccionando os recursos 
para a sustentabilidade.

Coordenador de Curso
Maria Cristina Faria | mcfaria@ipbeja.pt

QR Code acesso
ao site do Curso

https://www.ipbeja.pt/cursos/Mestrados/ese-m_psicom

MESTRADO EM
PSICOGERONTOLOGIA 
COMUNITÁRIA

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO
Constantes do edital anual, disponível no

site do IPBeja em www.ipbeja.pt
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0

1º Ano  | 2º Semestre                                                                     ECTS

1º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Conceção e Gestão da Formação                                                                   3,0

Ergonomia                                                                                                           6,0

Fundamentos de Segurança no Trabalho                                                            6,0

Gestão das Organizações                                                                     3,0

Higiene no Trabalho I                                                                                        6,0

Legislação, Regulamentos e Normas sobre Segurança e Higiene
no Trabalho                                                                                                         3,0

Noção de Estatística e Fiabilidade                                                                  3,0

Avaliação de Riscos Profissionais                                                                    3,0

Complementos de Segurança do Trabalho                                                   3,0

Controlo de Riscos Profissionais                                                                     3,0

Gestão da Prevenção                                                                                         6,0

Higiene no Trabalho II                                                                                       6,0

Psicossociologia no Trabalho                                                                           3,0

Riscos de Incêndio e Explosão e Organização de Emergência                       3,0

Técnicas de Informação de Comunicação e de Negociação                       3,0

2º Ano  | 2º Semestre                                                                     ECTS

2º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Medicina do Trabalho e Epidemiologia                                                         6,0

Métodos Analíticos e Estratégias de Amostragem                                            6,0

Prevenção, Meio-Ambiente e Qualidade na Empresa                                6,0

Projeto 1                                                                                                               12,0

Projeto 2                                                                                                                30,0

PLANO DE ESTUDOS
Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho

MESTRADO EM
SEGURANÇA E HIGIENE 
NO TRABALHO

APRESENTAÇÃO
O ciclo de estudos prepara graduados com conhecimentos específicos nas áreas de se-
gurança laboral, higiene industrial e ergonomia e psicossociologia aplicada, bem como 
de capacidade para preparação e implementação de programas de segurança e saúde 
ocupacional ao nível das organizações, oferecendo a possibilidade de acesso à certifi-
cação profissional de Técnico Superior de Segurança do Trabalho, conforme o disposto 
na Lei nº42/2012, de 28 de agosto.
A parceria estabelecida com a Universidad de Extremadura (Espanha) possibilita aos nossos 
diplomados o prosseguimento de estudos, bem como o acesso à certificação profissional de 
“Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales en las Especialidades de Seguridad en 
el Trabajo. Higiene Industrial y Ergonomia y Psicosociologia Aplicada” cumprindo o disposto 
no Real-Decreto 39/1997, de 17 de janeiro, e no Real-Decreto 337/2010, de 19 de março.

OBJETIVOS
Dar uma visão geral da prevenção dos riscos profissionais, seu papel e importância no 
trabalho; Fomentar a compreensão e utilização dos princípios e das técnicas de segu-
rança, higiene, ergonomia e psicossociologia; Explorar metodologias para a eliminação 
do perigo e a redução do risco no trabalho; Conferir noções de direito do trabalho; 
Fomentar o empreendedorismo; Abordar os conceitos básicos de medicina do trabalho 
e epidemiologia; Capacitar a implementação de sistemas de prevenção na empresa; 
Aplicar metodologias de auditorias; Fomentar a capacidade de inovação, iniciativa, 
criatividade e de raciocínio crítico, análise de situações, síntese de soluções e de infor-
mação recolhida de várias fontes; Estimular a capacidade de comunicar fluentemente 
e com precisão, oralmente e por escrito, transmissão e análise de informações, ideias, 
conceitos e procedimentos para públicos especializados e não especializados; Incen-
tivar a capacidade e a iniciativa para tomar decisões, avaliar soluções alternativas ou 
inovações para demonstrarem flexibilidade, precisão e profissionalismo.

Coordenador de Curso
Rui Martins Isidoro | rui.isidoro@ipbeja.pt

QR Code acesso
ao site do Curso

https://www.ipbeja.pt/cursos/Mestrados/estig-m_seghig

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO
Constantes do edital anual, disponível no

site do IPBeja em www.ipbeja.pt
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0

1º Ano  | 2º Semestre                                                                    ECTS

1º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Desenvolvimento Sustentável e Animação Territorial                                7,5

Empreendedorismo em Turismo Industrial                                                                7,5

Indústria Viva, Património e Museologia                                                           7,5

Projeto                                                                                                                 7,5

Animação em Turismo Industrial                                                                      7,5

Gestão Financeira de Projetos                                                                           7,5

Imagem e Promoção Turística                                                                            7,5

Projeto II                                                                                                              7,5

PLANO DE ESTUDOS
Pós-Graduação em Turismo Industrial

PÓS-GRADUAÇÃO EM 
TURISMO INDUSTRIAL

APRESENTAÇÃO
O Turismo Industrial constitui uma forma de turismo cultural, cujo objetivo principal é 
promover o património industrial (o antigo e o atual) englobando as deslocações mo-
tivadas pelo interesse sobre empresas industriais e logísticas, atividades piscatórias, 
indústrias agroalimentares, oficinas e atividades artesanais, museus, entre outras. 
Esta pós-graduação constitui-se, assim, como uma via para a aquisição de competên-
cias por parte dos colaboradores das empresas integradas ou a integrar nos circuitos 
de Turismo Industrial, das organizações públicas e privadas envolvidas no processo de 
“produtização”, qualificando os empreendedores que pretendam rentabilizar as opor-
tunidades de negócio decorrentes do desenvolvimento deste produto turístico.
De forma a poder abranger uma área de influência de âmbito nacional, a Pós Graduação 
em Turismo Industrial, para além de aulas presenciais, foi concebida com uma compo-
nente complementar de ensino à distância (b-learning).

OBJETIVOS
Os principais objetivos da Pós Graduação são: 
Compreender o conceito de Turismo Industrial enquanto subproduto do Turismo Cultural; 
Compreender e discutir a noção de animação turística e sua importância para o turismo 
no geral e aplicar metodologias e técnicas de construção e de gestão de programas de 
animação em Turismo Industrial; 
Compreender o processo de orçamentação enquanto elemento chave para determinar 
a viabilidade de qualquer negócio em Turismo Industrial; 
Conceber e planear um projeto de valorização, musealização e/ou animação turística 
do património e/ou da indústria viva no contexto do Turismo Industrial.

Coordenador de Curso
Marta Amaral | marta.amaral@ipbeja.pt

QR Code acesso
ao site do Curso

https://www.ipbeja.pt/cursos/estig-pg_turind

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO
Constantes do edital anual, disponível no

site do IPBeja em www.ipbeja.pt
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OFERTA FORMATIVA DO IPBEJA

LICENCIATURAS

Agronomia

Ciência e Tecnologia dos Alimentos

Ciências Bioanalíticas*

Desporto

Educação Básica

Enfermagem

Engenharia do Ambiente

Engenharia Informática

Gestão de Empresas

Serviço Social

Solicitadoria

Terapia Ocupacional

Turismo

Instituto Politécnico de Beja
Rua Pedro Soares, Campus do IPBeja
Apartado 6155, 7800-295 Beja

E-mail: geral@ipbeja.pt
Tel: +351 284 314 400 | Fax +351 284 314 401

Coordenadas: 38° 00’ 46.87’’N 7° 52’ 22.19’’W

www.ipbeja.pt

* aguarda acreditação pela A3ES 

Não dispensa a consulta ao site do IPBeja para informações relativas ao ano letivo em curso


