
Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão de 
Sistemas de Fabrico
 O curso de pós-graduação em Engenharia e Gestão de Sistemas 
de Fabrico, da ATLÂNTICA - Instituto Universitário, tem por objetivo 
proporcionar, através de uma abordagem científica, uma formação 
sólida, avançada e atualizada, em gestão da produção industrial.

 Esta pós-graduação é destinada a profissionais da área de 
Gestão e de Engenharia que pretendam especializar-se em gestão da 
tecnologia e progredir na hierarquia de tomada de decisões nas 
empresas. Pretende-se ainda proporcionar aos alunos a capacidade de 
desenvolver trabalho autónomo de I&D em Gestão da Tecnologia, em 
ambiente industrial, podendo contribuir ativamente em áreas de 
desenvolvimento associadas à inovação em novos produtos, meios de 
produção através de novos materiais e tecnologias e respetivas 
aplicações.

Proporcionar, através de uma abordagem científica, uma 
formação sólida, avançada e atualizada, em gestão da produção 
industrial.

OBJETIVOS

Detentores de licenciatura na área de Gestão e/ou Engenharia.

Curso de pós-graduação desenvolvido pela 
ATLÂNTICA - Instituto Universitário

DESTINATÁRIOS

6

6

6

6

6

Aulas online/exames e avaliações presenciais para obtenção de ECTS

PROGRAMA

Materiais em engenharia

Desenvolvimento do produto

Gestão da qualidade

Processos de produção

Gestão de produtos

30

30

30

30

30

Unidade Curricular Horas ECTS

LEARN FROM PEOPLE
NOT CLASSES.

CONTACTOS
geral@cieifm.com

Avenida Nuno Álvares, 

Edifício Imperator 

Flavius Piso 4

5400-419 Chaves

DURAÇÃO
150 horas

FUNCIONAMENTO
pós-laboral, das 

18h30 às 21h30, dias 

da semana a definir



Candidaturas: até 15 de outubro de 2021
Afixação dos resultados: 21 de outubro de 2021 
Período de matrículas: 21 a 26 de outubro de 2021
Início: novembro 2021

CALENDÁRIO DE INGRESSO

Curriculum Vitae
Certificado de Habilitações (habilitações mínimas, licenciatura)
Fotocópia de Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão
Fotocópia do Cartão de Contribuinte
Emolumento referente à candidatura (transferência bancária)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
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Taxa de Candidatura: 100€ (reembolsáveis apenas no caso do curso 
não entrar em funcionamento)
Taxa de Matrícula: 400€ (não reembolsáveis)
Seguro Escolar e outras taxas: 20€

Emolumentos e Propinas

Propina total: 1850€

Condições de Pagamento (descontos não acumuláveis):  
Pagamento integral da propina (desconto de 3.5%)
Antigos alunos (desconto de 3.5%)
Inscrição através do CIEIFM (desconto de 10%)

O valor final da propina será liquidado em prestações seguidas, com 
início no mês de início do curso.

O pagamento pode ser feito por transferência bancária:
Código IBAN: PT50 0035 0121 00003074030 48
Entidade: Caixa Geral de Depósitos

Propina Anual


