
 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/116068580
https://dre.pt/application/file/a/116068580


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ 

▪ 

▪ 

http://www.ipp.pt/acesso/mestrados
https://dre.pt/application/file/a/115921830
https://dre.pt/application/file/a/115921830


▪ 

▪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→

 

http://www.ipp.pt/acesso/mestrados
http://www.ipp.pt/acesso/mestrados
http://www.ipp.pt/
http://www.ipp.pt/


 

 

 

 

 

 



*Curso ministrado em parceria com o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

As vagas eventualmente sobrantes numa área de especialização, podem, por decisão do Presidente da 
ESHT, reverter para a outra área de especialização do curso. 

 
Se, na 1.ª fase de candidaturas, não se atingir o mínimo de 10 candidaturas admitidas em alguma das 
áreas de especialização essa área não funcionará   no ano letivo 2020/2021. As candidaturas admitidas 
nessa área de especialização podem ser transferidas para outra área de especialização, caso esse seja 
o interesse dos candidatos admitidos. 
 

  

https://www.esht.ipp.pt/esht/unidade_apoio/uniapoioensino/academicos-e-apoio-as-atividades-letivas
https://www.esht.ipp.pt/esht/unidade_apoio/uniapoioensino/academicos-e-apoio-as-atividades-letivas


 

 

http://www.estg.ipp.pt/


(1) As vagas eventualmente sobrantes numa área de especialização podem, por decisão do 

presidente da ESMAD, reverter para outra(s) áreas de especialização. 

 

http://www.esmad.ipp.pt/


a) O curso não entrará em funcionamento no caso de não atingir o número mínimo de 11 estudantes inscritos 
em cada Ramo  

b) O curso não entrará em funcionamento no caso de não atingir o número mínimo de 8 estudantes inscritos  
c) O curso não entrará em funcionamento no caso de não atingir o número mínimo de 12 estudantes inscritos, 

em cada Ramo  
d) O curso não entrará em funcionamento no caso de não atingir o número mínimo de 15 estudantes inscritos 
e) O curso não entrará em funcionamento no caso de não atingir o número mínimo de 12 estudantes inscritos 

em cada Ramo ou 15 se só funcionar um ramo 
 

 

http://www.ess.ipp.pt/


(1) Poderá ser criada uma turma para lecionação em Inglês, caso haja um número mínimo de 

interessados 
(2) Curso lecionado em Inglês 
(3) Relativamente às candidaturas ao curso de Mestrado de Marketing Digital os candidatos 

deverão especificar no boletim de candidatura se pretendem candidatar-se ao curso em regime 

Diurno ou Pós-laboral. 

 

 

 

https://www.iscap.ipp.pt/


Engenharia Química 



Engenharia de Sistemas Computacionais Críticos a) 

Engenharia de Inteligência Artificial a) 

 
As vagas eventualmente sobrantes numa área de especialização podem, por decisão da presidente do ISEP, reverter 

para outra(s) áreas de especialização do mesmo curso. 

a) O curso/área de especialização não entrará em funcionamento no caso de não atingir o número mínimo de 15 

estudantes inscritos. 

b) A área de especialização não entrará em funcionamento no caso de não atingir o número mínimo de 10 

estudantes inscritos. 

Sem limite de vagas, devendo, no entanto, os candidatos satisfazer as condições para integrar este contingente.

http://www.isep.ipp.pt/


 

  





1. Os candidatos serão seriados pelo Júri considerando a área de especialização de preferência 
manifestada na carta de motivação (quando aplicável). 

2. Os candidatos apenas poderão obter colocação numa das áreas de especialização do curso (quando 
aplicável). 

3. Dentro de cada curso (ou área de especialização do curso) de mestrado, os candidatos serão 
agrupados em quatro prioridades: 
3.1. 1ª prioridade: licenciados na área do curso a que se candidata; 
3.2. 2ª prioridade: estudantes finalistas, aquando da candidatura, de cursos na área do curso a que 

se candidata; 
3.3. 3ª prioridade: licenciados de áreas afins à área do curso a que se candidata; 
3.4. 4ª prioridade: estudantes finalistas de cursos de áreas afins à área do curso a que se candidata. 

4. 
 

a) Classificação da Licenciatura (CL); 
b) Classificação Curricular (CC). 

A classificação final (CF) é expressa por um valor na escala de 0 a 20 valores, arredondada às décimas, 
determinada pela expressão: 

CF = 0,5CL + 0,5CC 
 
Classificação de Licenciatura (CL) 
É a classificação final obtida nos graus referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 3.1 do Edital. 
No caso dos estudantes finalistas das licenciaturas, cuja admissão se encontra prevista no ponto 4. 
deste Edital, deverá ser considerada, para efeitos de seriação, a classificação obtida através do cálculo 
da média das unidades curriculares aprovadas até ao momento da candidatura. 
 
Classificação Curricular (CC) 
Resulta da avaliação da atividade académica, profissional e científica, adquirida para além do curso de 
licenciatura ou equivalente para efeito de ingresso, expressa por um número entre 0 e 20. 
A Classificação Curricular é calculada a partir da expressão: 

CC = 0,3 AA + 0,4 AP + 0,3 AC 
Sendo: 
AA - Atividade Académica; 
AP - Atividade Profissional; 
AC - Atividade Científica. 

A cada um dos fatores seguintes, será atribuída uma ponderação de 50% da classificação máxima, 
quando o Júri não a considerar relevante para a área de especialização. 
 
A classificação da atividade académica (AA) resulta dos seguintes itens: 

a) Formação de base: até 12 valores; 
b) Cursos de formação avançada: até 8 valores. 

 
A classificação da atividade profissional (AP) resulta do seguinte item: 

a) Experiência profissional relevante para área de especialização e a duração da experiência 
profissional considerada. Por cada combinação de relevância/duração será atribuída a 
seguinte classificação: 4 valores por ano de experiência, até um máximo de 20 valores. 

 



A classificação da atividade científica (AC) pondera a atividade desenvolvida na área de especialização 
a 
que se candidata e que tenha sido divulgada em livros, publicações periódicas e/ou em congressos ou 
reuniões, até um máximo de 20 valores.
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