


Mestrado Profissional (nível VII)

Área principal: Desenvolvimento de Produto

60 ECTS; 2 semestres (1 ano)

Nº máximo de candidatos: 15

Perfis de candidatos: Engenharia, Design de 
produto, Design industrial, e afins.

Requisito formal: mínimo de 5 anos de experiência

Instalações: IPCA (Barcelos) e Engenharia de 
Prototipagem Alves & Alves Lda. (Ermesinde)

INFORMAÇÃO GERAL



• 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. 

• Conhecer as principais tecnologias de impressão 3D e como os respetivos equipamentos 

operam.

OBJETIVOS GENÉRICOS



PROGRAMA DE ESTUDOS | 1º SEMESTRE 

Unidade curricular (UC) ECTS
Horas de 
contacto

Fundamentos de design de produto 3 TP 15

Design para impressão 3D 4 TP 20

Princípios de modelação 3D 5 TP 25

Modelação 3D avançada 6 TP 30

Preparação de modelos para impressão 3D 3 TP 15

Arquitetura, afinação e manutenção de impressoras 3D 3 TP 15

Projeto e prática de impressão 3D 6 PL 30



Unidade curricular (UC) ECTS
Horas de 
contacto

Projeto Industrial 30 OT 30

• A unidade curricular de Projeto Industrial corresponde a um projeto levado a cabo em

contexto prático (tipicamente no local de trabalho do estudante), prevendo cerca de 840 

horas de trabalho. No final, o estudante deve escrever um relatório de projeto / tese de 

mestrado.

PROGRAMA DE ESTUDOS | 2º SEMESTRE



PRINCIPAIS COLABORAÇÕES

• O IPCA é membro da RUN-EU Regional European University, e assim tem forte ligação a 

outras escolas e centros ativos na área deste programa de Mestrado. No âmbito desta

formação, salienta-se a colaboração com NHL-Stenden (Netherlands), e a TUS -

Technological University of the Shannon (Ireland).



PRINCIPAIS COLABORAÇÕES

• Este mestrado é ministrado em estreita colaboração com a empresa Solidtech, uma

referência nacional em prototipagem. Elementos da empresa estarão envolvidos no apoio

à lecionação das diversas UCs e na realização de trabalho experimental (algumas sessões

serão ministradas nas instalações da empresa parceira).



TRABALHO PRÉVIO

• Temos mais de 12 anos de experiência com impressão

3D para fins científicos, industriais, e pedagógicos.



PARA MAIS INFORMAÇÃO P.F. VISITE

OU CONTACTE

rsimoes@ipca.pt

PRAZO PARA CANDIDATURAS 
(ÚLTIMA FASE)

08 Fevereiro 2023

https://esd.ipca.pt/curso/modelacao-3d-e-fabrico-aditivo/




