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NCE/17/00074 — Relatório preliminar da CAE
- Novo ciclo de estudos
Caracterização do pedido
Perguntas A.1 a A.10

A.1. Instituição de Ensino Superior:
Instituto Politécnico De Leiria
A.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior:

A.2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, Instituto, etc.):
Escola Superior De Tecnologia E Gestão De Leiria
A.3. Designação do ciclo de estudos:
Engenharia para Fabricação Digital Direta
A.4. Grau:
Mestre
A.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Engenharia Mecânica
A.6.1 Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º
256/2005, de 16 de Março (CNAEF):
521
A.6.2 Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria
n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:
543
A.6.3 Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a
Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:
523
A.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120
A.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
4 semestres
A.9. Número de máximo de admissões:
40
A.10. Condições específicas de ingresso:
Podem candidatar-se ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre: 
1) Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal em Engenharias ou áreas afins. 
2) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1.º ciclo de
estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a
este Processo, em engenharias ou áreas afins. 
3) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os
objetivos do grau de licenciado em Engenharia ou áreas afins, pelo Conselho Técnico-Científico (CTC)
da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria). 
4) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como
atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo CTC da ESTG-IPLeiria.
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1. Instrução do pedido

1.1.1. Deliberações dos órgãos que legal e estatutariamente foram ouvidos no processo de criação
do ciclo de estudos:
Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais
1.1.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
Foram ouvidos e deram opinião favorável, por unanimidade, à criação do ciclo de estudos os
seguintes órgãos do IPLeiria:
Conselho Técnico-Cientifico;
Conselho Pedagógico;
Conselho Académico.
As atas das reuniões, ou os seus extratos, constam do processo de pedido de criação do ciclo de
estudos.
1.2.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos:
Foi indicado e tem o perfil adequado
1.2.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
O responsável pela coordenação do ciclo de estudos tem experiência no ensino superior politécnico,
leciona no
ciclo de estudos, assim como apresenta um doutoramento, qualificações profissionais e trabalho
científico na
área científica relevante do curso.
1.3.1. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional
Existe e cumpre os requisitos legais
1.3.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
O Regulamento de creditação de formação e experiência profissional no Instituto Politécnico de
Leiria encontra-se publicado em Diário da República, 2.ª série — N.º 34 — 18 de fevereiro de 2016,
páginas 5674 a 5678.

2. Condições específicas de ingresso, estrutura curricular e plano de estudos.

2.1.1. Condições específicas de ingresso:
Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais
2.1.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
Podem candidatar- se ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Engenharia para
Fabricação Digital Direta:
1) Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal em Engenharias ou áreas afins.
2) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1.º ciclo de
estudos organizado de
acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo, em
engenharias ou áreas
afins.
3) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os
objetivos do grau de
licenciado em Engenharia ou áreas afins, pelo Conselho Técnico -Científico (CTC) da Escola Superior
de Tecnologia e
Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria).
4) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como
atestando capacidade para a
realização deste ciclo de estudos pelo CTC da ESTG-IPLeiria.
2.2.1. Designação
É adequada
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2.2.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinaladas.
Este Mestrado Internacional está vocacionado para responder aos desafios da digitalização da
indústria (Indústria 4.0)
através da Fabricação Digital Direta (FDD). A estrutura curricular apresenta um número
significativo de Unidades Curriculares (UCs) relacionadas com este tema e uma associação ao
Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentado de Produto (CDRSP) e de outras instituições
que integram a Infraestrutura Científica PAMI (Portuguese Additive Manufacturing Initiative)
aprovada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
2.3.1. Estrutura Curricular e Plano de Estudos:
Existem, são adequados e cumprem os requisitos legais
2.3.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
A estrutura curricular do Mestrado em Engenharia para Fabricação Digital Direta, preenche 4
semestres totalizando 11 unidades curriculares (UCs) e 60 créditos (ECTS) no 1º ano e incluindo a
Dissertação/Projeto/Estágio, com 60 ECTS nos dois semestres do 2º ano, totalizando assim 120
ECTS. Uma das UCs do 1º ano/2º semestre é de opção.
Analisando o quadro A12.4 é possível obter a seguinte tabela contendo os ECTS por área científica e
respetiva
percentagem no plano de estudos:
Engenharia Mecânica = 93 ECTS = 78%
Materiais = 22 ECTS = 18%
Engenharia Eletrotécnica = 5 ECTS = 4 %
Pelo cálculo efetuado, há uma área científica que tem mais de 25% do total dos créditos: Engenharia
Mecânica.
Confirma-se que a área fundamental é concordante com a área de formação definida como principal
(521).

3. Descrição e fundamentação dos objetivos, sua adequação ao projeto
educativo, científico e cultural da Instituição e unidades curriculares

3.1. Dos objetivos do ciclo de estudos

3.1.1. Foram formulados objetivos gerais para o ciclo de estudos:
Sim
3.1.2. Foram definidos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a
desenvolver pelos estudantes:
Sim
3.1.3. O ciclo de estudos está inserido na estratégia institucional de oferta formativa face à missão
da Instituição:
Sim
3.1.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 3.1.1, 3.1.2 e
3.1.3.:
Este Mestrado Internacional está desenhado para responder aos desafios da digitalização da
indústria (Indústria 4.0)
através da Fabricação Digital Direta (FDD), sendo apoiado pela Infraestrutura Científica PAMI,
permitindo aprofundar os
conhecimentos e competências neste domínio emergente nas vertentes científica, tecnológica e
social integradas nos
desafios societais.
Permitirá também dar continuidade à formação de 1º ciclo em engenharia existente no IPLeiria e em
outras instituições de
ensino superior, consolidando assim a oferta de 2º ciclo em engenharia na instituição.
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Os objetivos de aprendizagem a desenvolver pelos estudantes encontram-se bem definidos pela
instituição.
Este mestrado insere-se no contexto do projeto educativo, científico e cultural do IPLeiria,
assentando nas formações de
base em engenharia mais antigas desta escola e encontra-se associado à unidade orgânica de
investigação, Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentado do Produto (CDRSP) do IPLeiria.
3.1.5. Pontos Fortes:
Curso aborda temas de vanguarda no conhecimento da Engenharia, tal como a Indústria 4.0.
Associação ao Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentado do Produto (CDRSP)
Desenvolvimento da ligação, já existente, com o tecido empresarial da região através da aplicação de
boas práticas e investigação industrial
3.1.6. Pontos fracos:
Não é mencionada a divulgação do Mestrado a potenciais interessados, incluindo alunos de 1º ciclo
de outras instituições de Ensino Superior.
Não se refere a criação de um sítio do Mestrado na internet, em versões portuguesa e inglesa, que
pode funcionar como condição de atração de alunos internacionais.
Deve ser elaborado e implementado um plano de divulgação do Mestrado para captação de alunos
quer a nível nacional quer a nível internacional prevendo, entre outros, “road-shows” nas IES e
contactos com as empresas potencialmente interessadas.

3.2. Adequação ao projeto educativo, científico e cultural da instituição

3.2.1. A Instituição definiu um projeto educativo, científico e cultural próprio:
Sim
3.2.2. Os objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos são compatíveis com o projeto educativo,
científico e cultural da Instituição:
Sim
3.2.3. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 3.2.1 e 3.2.2.:
Os objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos são compatíveis com o projeto educativo,
científico e cultural da Instituição, nomeadamente por permitir o desenvolvimento da investigação
industrial, visando a transferência do conhecimento e o empreendedorismo, por responder aos
desafios da Indústria 4.0 através da fabricação digital direta e por estar incluído nos domínios
nucleares de formação na instituição.
3.2.4. Pontos Fortes:
O ciclo de estudos proporciona a especialização dos alunos no domínio da fabricação digital direta.
Perspectivas de elevada empregabilidade de engenheiros com a especialização acima referida nas
indústrias da região.
Acesso ao Grau de Qualificação E2 da Ordem dos Engenheiros e a outras actividades
regulamentadas, conferindo aos graduados competências profissionais acrescidas
3.2.5. Pontos fracos:
Nada a assinalar

3.3. Da organização do ciclo de estudos

3.3.1. Os conteúdos programáticos de cada unidade curricular são coerentes com os respetivos
objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências):
Sim
3.3.2. As metodologias de ensino (avaliação incluída) de cada unidade curricular são coerentes com
os respetivos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências):
Sim
3.3.3. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 3.3.1 e 3.3.2.:
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A descrição das UCs apresenta os objetivos de aprendizagem e os conteúdos programáticos de
forma adequada. Através das fichas das UCs é possível verificar que existe coerência entre os
conteúdos programáticos e os objetivos de cada uma.
A avaliação das UCs inclui uma diversidade de instrumentos de avaliação: provas escritas, relatórios
e apresentações, trabalhos práticos, exames, embora com grande incidência em relatórios e
apresentações.
A carga horária semanal permite criar um dia sem aulas, para que os alunos possam trabalhar de
forma autónoma.
Há um equilíbrio entre os diferentes tipos de aulas T/TP/ PL, que ocupam cerca de 2/3 dos tempos de
contacto. O restante tempo está previsto ser ocupado com aulas OT. Na tese, as opções de
Dissertação/ Projeto preveem 60 horas de contacto. No caso de Estágio, e para 60 ECTS, o número
de horas E deveria ser de 60*27=1620h (40,5 semanas numa empresa).
As UCs Dissertação/Projeto/Estágio permitem uma aproximação do aluno ao mercado de trabalho.
3.3.4. Pontos Fortes:
Avaliação inclui, em todas as UCs, mais que uma componente, sendo sempre uma delas um relatório,
o que faz prevalecer os trabalhos de índole prática.
Possibilidade de existência de um dia sem aulas no 1º ano, permitindo a realização de trabalho de
forma autónoma por parte dos alunos.
Ampla cobertura de temas ligados à Fabricação Digital Direta, com 4 UCs dedicadas ao tema, num
total de 11, incluindo uma UC optativa vocacionada para aplicações específicas desta tecnologia.
3.3.5. Pontos fracos:
O excesso de relatórios e apresentações pode transformar o trabalho dos alunos numa “corrida de
obstáculos “ sem a necessária visão global dos conteúdos e suas relações.
A UC Materiais de Elevado Desempenho parece fora do contexto.
UC Métodos Experimentais para Caracterização de Materiais: conteúdo parece curto para 7 ECTS,
faltando referências a técnicas de Ensaios Não Destrutivos, pós-processamento, tratamentos
térmicos, classificação de defeitos ou análise de tensões residuais.
A UC Reciclagem de Materiais parece redutora, não se falando das novas tendências de utilização
sustentada de materiais, como a análise de ciclo de vida do produto numa lógica de economia
circular.
Considerar a inclusão de uma UC na área da Gestão.
O caráter anual do trabalho da tese pode levar a um menor número de alunos a concluir no tempo
previsto esta UC ou mesmo não a concluir. Não está previsto um procedimento de acompanhamento
dos estágios, de forma a assegurar que os alunos não se desviam do seu foco.

4. Recursos docentes
4.1. O corpo docente cumpre os requisitos legais (corpo docente próprio, academicamente
qualificado e especializado na(s) área(s) fundamental(ais)):
Sim
4.2. A maioria dos docentes tem ligação estável à Instituição por um período superior a três anos. A
Instituição mostra uma boa dinâmica de formação do seu pessoal docente:
Sim
4.3. Existe um procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente, de forma a garantir a
necessária competência científica e pedagógica e a sua atualização:
Sim
4.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinalada em 4.1., 4.2. e 4.3:
O corpo docente é:
-próprio, 100% dos docentes em tempo integral na instituição, com ligação à instituição por um
período superior a três anos;
-academicamente qualificado, 100% dos docentes em tempo integral têm o grau de doutor;
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-especializado, 61% dos docentes são doutorados na área fundamental,
o que cumpre o critério previsto pela legislação em vigor para o ensino politécnico.
Existe um regulamento de avaliação de desempenho do pessoal docente de acordo com os perfis
previstos no ECPDESP, através do Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes do
Instituto Politécnico de Leiria, Despacho n.º 11288/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 167, de 30 de agosto.
4.5. Pontos fortes:
Corpo docente cumpre com os requisitos legais para o ensino superior politécnico.
Totalidade dos docentes do ciclo de estudos com contrato a tempo integral e doutorados.
Existe Avaliação de Desempenho.
4.6. Pontos fracos:
Rever a distribuição do serviço docente a nível do número de horas atribuídas e da afetação de UCs
aos docentes para evitar situações de sobrecarga letiva.
Solicitar o preenchimento completo das horas efetivamente lecionadas em futuros processos deste
tipo (ver campo Outras Unidades Curriculares a lecionar nas Fichas Curriculares)

5. Descrição e fundamentação de outros recursos humanos e
materiais
5.1. O ciclo de estudos dispõe de outros recursos humanos indispensáveis ao seu bom funcionamento:
Sim
5.2. O ciclo de estudos dispõe das instalações físicas (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas
de computadores, etc.) necessárias ao cumprimento dos objetivos:
Sim
5.3. O ciclo de estudos dispõe dos equipamentos didáticos e científicos e dos materiais necessários
ao cumprimento dos objetivos:
Sim
5.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 5.1, 5.2 e 5.3.:
O pessoal não docente parece corresponder em número às necessidades do ciclo de estudos em
termos de
tarefas administrativas e de apoio aos laboratórios. No entanto, dado que a indicação desse pessoal
é efetuada considerando a totalidade da ESTG, não é possível concluir sobre eventuais insuficiências.
As instalações descritas são adequadas à lecionação do ciclo de estudos. Não são fornecidos dados
sobre a taxa de ocupação atual.
5.5. Pontos fortes:
Laboratórios bem equipados, a lista de equipamentos constante do Relatório é muito completa. 
Os laboratórios permitem o ensino prático e a realização de trabalhos práticos por parte dos alunos.
5.6. Pontos fracos:
Tendo em conta que não é indicado o ano de instalação dos diferentes equipamentos, as
necessidades de manutenção adequada devem ser devidamente acauteladas.
Prever a aquisição de mais equipamentos para manter o espírito “cutting-edge” do curso, incluindo
os equipamentos de fabricação aditiva por deposição de metais (arco elétrico e outros).

6. Atividades de formação e investigação
6.1. Existe(m) centro(s) de investigação, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica,
reconhecido(s) e com boa avaliação, na área predominante do ciclo de estudos:
Sim
6.2. Existem publicações científicas do pessoal docente afeto ao ciclo de estudos, na área
predominante do ciclo de estudos, em revistas internacionais com revisão por pares nos últimos
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cinco anos:
Sim
6.3. Existem atividades científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo
de estudos e integradas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais:
Sim
6.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 6.1, 6.2 e 6.3.:
O curso está associado ao Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentado do Produto (CDRSP),
com uma classificação de BOM na última avaliação da FCT. 
Foi fornecida uma listagem com um elevado número de artigos publicados pelos diversos docentes
envolvidos na lecionação do curso.
Existe uma listagem de atividades científicas e tecnológicas desenvolvidas na área do ciclo de
estudos e integradas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais, que consta do relatório
apresentado.
6.5. Pontos fortes:
Associação ao Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentado do Produto.
Existência de publicações em revistas científicas e comunicações em conferências.
6.6. Pontos fracos:
Cerca de metade dos artigos científicos têm mais de 5 anos, o que pode indicar uma diminuição da
qualidade de investigação desenvolvida pelo corpo docente.

7. Atividades de desenvolvimento tecnológico, prestação de
serviços à comunidade e formação avançada
7.1. A oferta destas atividades corresponde às necessidades do mercado e à missão e objetivos da
Instituição:
Sim
7.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada em 7.1.:
A ESTG e o CDRSP realizam investigação científica e tecnológica e promovem acções de
disseminação, formação e
consultadoria em áreas estratégicas da engenharia para a fabricação digital direta (FDD). Têm
atualmente em curso 17
projetos IDT na área da FDD em que estão envolvidas 46 empresas e instituições de ensino superior.
O Mestrado enquadra-se na Infraestrutura Científica PAMI “Portuguese Additive Manufacturing
Initiative”, do Roteiro
Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico.
7.3. Pontos fortes:
O Mestrado enquadra-se na Infraestrutura Científica PAMI “Portuguese Additive Manufacturing
Initiative”.
Número elevado de projetos com empresas na área da FDD.
7.4. Pontos fracos:
Nada a assinalar.

8. Enquadramento na rede do ensino superior público
8.1. Os estudos apresentados (com base em dados do Ministério que tutela o emprego) mostram
previsível empregabilidade dos formados por este ciclo de estudos:
Não aplicável
8.2. Os dados de acesso (DGES) mostram o potencial do ciclo de estudos para atrair estudantes:
Não aplicável
8.3. O novo ciclo de estudos será oferecido em colaboração com outras Instituições da região que

pág. 7 de 11



NCE/17/00074 — Relatório preliminar da CAE - Novo ciclo de estudos
lecionam ciclos de estudos similares:
Não
8.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 8.1, 8.2 e 8.3.:
Não existem estudos publicados ou dados da DGES sobre a empregabilidade deste Mestrado pois
trata-se de um curso único em Portugal e que se pretende disruptivo.
O caráter de vanguarda do curso tenciona ir ao encontro das previsíveis necessidades de
profissionais com este tipo de competências numa área em forte crescimento, como é o caso da
impressão 3D e Indústria 4.0.
Houve reuniões de avaliação desse interesse que juntaram o CDRSP, a tutela, diversas empresas e
IES. 
8.5. Pontos fortes:
Caráter disruptivo do curso, antecipando necessidades das empresas.
8.6. Pontos fracos:
Nada a assinalar.

9. Fundamentação do número total de créditos ECTS do
novo ciclo de estudos
9.1. A atribuição do número total de unidades de crédito e a duração do ciclo de estudos estão
justificadas de forma convincente:
Sim
9.2. Existe uma metodologia para o cálculo dos créditos ECTS das unidades curriculares:
Sim
9.3. Existe evidência de que a determinação das unidades de crédito foi feita após consulta aos
docentes:
Sim
9.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 9.1, 9.2 e 9.3.:
O curso de Mestrado em Engenharia para Fabricação Digital Direta está organizado em 4 semestres
curriculares de trabalho totalizando 120 ECTS, estando de acordo com o definido no nº.1 do Artigo
18º e o n.º1 do Artigo 20 do Decreto Lei 74/2006 e posteriores atualizações.
A atribuição dos créditos (European Credit Transfer System) foi realizada de acordo com o disposto
do Decreto-Lei n.º42/2005 de 22 de fevereiro. Foi igualmente considerado o regulamento de
aplicação de sistema de créditos curriculares aos cursos do IPLeiria, no qual se estima que 1
unidade de crédito ECTS corresponde a 27 horas de trabalho total do aluno, incluindo o trabalho
individual e o contacto direto com o professor.
Os ECTS foram atribuídos considerando que as unidades curriculares são igualmente relevantes
(aproximadamente) na
estrutura curricular do Mestrado em Engenharia para Fabricação Digital Direta.
9.5. Pontos fortes:
Nada a assinalar
9.6. Pontos fracos:
A distribuição de ECTS deverá ser revista ao fim de alguns anos (sugerimos 3), face à experiência
adquirida e respostas dos
alunos aos inquéritos semestrais e tendo em conta os resultados relativos à existência de uma só UC
no 2º ano com 60 ECTS.

10. Comparação com ciclos de estudos de Instituições de
referência no Espaço Europeu de Ensino Superior
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10.1. O ciclo de estudos tem duração e estrutura semelhantes a ciclos de estudos de Instituições de
referência do Espaço Europeu de Ensino Superior:
Em parte
10.2. O ciclo de estudos tem objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)
análogos às de outros ciclos de estudos de Instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino
Superior:
Sim
10.3. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 10.1 e 10.2.:
No espaço europeu, os cursos de mestrado em engenharia mecânica, de cariz politécnico ou
universitário apresentam em geral um programa curricular com dois anos e 120 ECTS.
Em Portugal não há ciclos de estudo comparáveis. A duração é a definida por lei.
A nível internacional são referidos diversos ciclos de estudo com os mesmos objetivos e estrutura e
com durações nem sempre coincidentes.
10.4. Pontos fortes:
O Mestrado que se propõe inclui os tópicos mais importantes de Fabricação Aditiva e impressão 3D,
tornando-se assim uma oferta
formativa claramente diferenciadora em engenharia no panorama nacional de formação de 2ºciclo.
10.5. Pontos fracos:
Não está prevista a revisão dos conteúdos programáticos ao fim de alguns anos, tendo em
consideração o perfil de procura de profissionais por parte dos potenciais empregadores.

11. Estágios e períodos de formação em serviço
11.1. Existem locais de estágio e/ou formação em serviço:
Sim
11.2. São indicados recursos próprios da Instituição para acompanhar os seus estudantes no período
de estágio e/ou formação em serviço:
Sim
11.3. Existem mecanismos para assegurar a qualidade dos estágios e períodos de formação em
serviço dos estudantes:
Em parte
11.4. São indicados orientadores cooperantes do estágio ou formação em serviço, em número e com
qualificações adequadas (para ciclos de estudos em que o estágio é obrigatório por lei):
Não aplicável
11.5. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 11.1 a 11.4.:
A ESTG -IPLeiria dispõe de um Gabinete de Estágios e Acompanhamento Profissional (GEAP) cujos
objetivos são
desenvolver programas de estágios adequados à formação dos estudantes, dispor de contactos com
entidades recetoras
de estagiários e entidades empregadoras dos diversos ramos de atividade e contribuir para a
integração dos estudantes
no mercado de trabalho, servindo de elo de ligação entre a escola e o meio empresarial.
Durante a realização de estágio os alunos são acompanhados por um supervisor cooperante e um
orientador - docente - da ESTG.
Não existem mecanismos formais de avaliação e seleção dos supervisores cooperantes, mas existem
normas a observar na nomeação dos orientadores cooperantes, relacionadas com a formação de
base e experiência profissional.
11.6. Pontos fortes:
Existência de elevado número de protocolos para a realização de estágios, proporciona
empregabilidade aos diplomados e garante a possibilidade de frequência do ciclo de estudos a
trabalhadores de empresas desta área (FDD). 
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11.7. Pontos fracos:
Não há Normas e/ou Regulamento de Estágios.
Deve ser previsto um calendário de reuniões de acompanhamento do trabalho entre o supervisor
externo e o docente
responsável com um sistema de controlo de registo dessas reuniões, para monitorizar o
desenvolvimento dos
estágios.

12. Conclusões
12.1. Recomendação final:
O ciclo de estudos deve ser acreditado condicionalmente
12.2. Período de acreditação condicional, em anos (se aplicável):
3
12.3. Condições (se aplicável):
Avaliar a evolução de procura do curso.
O conteúdo das UCs e distribuição de ECTS deverão ser revistas, com base nas respostas aos
inquéritos e opiniões dos docentes. Deverá estar prevista a revisão dos conteúdos programáticos,
tendo em consideração a procura de profissionais por parte dos potenciais empregadores numa
perspetiva de melhoria contínua da qualidade. Em resultado deste trabalho deverão ser identificadas
as ações corretivas.
Monitorizar a taxa de conclusão de teses, aspeto que deverá merecer especial atenção.
Ponderar a revisão do plano de estudos, com a incorporação de uma UC relacionada com temas
ligados à Economia/ Gestão/Qualidade, muito apreciadas pelas entidades empregadoras.
Na UC de Robótica dedicar especial atenção aos equipamentos de Fabricação Aditiva e respetivas
técnicas associadas.
Ponderar dividir as 2 UCs de Tecnologia de FDD em 3 UCs dedicadas, por exemplo, a cada família
de materiais -metálicos/polímeros/outros- ou outra divisão que se revele adequada.
12.4. Fundamentação da recomendação:
O ciclo de estudos proposto enquadra-se no projeto educativo, científico e cultural da instituição. Os
objetivos e as competências a adquirir são coerentes com as áreas de formação e estão de acordo
com as boas práticas nas áreas de conhecimento correspondentes das CNAEF 521 = Metalurgia e
Metalomecânica, 543 = Materiais e 523 = Eletrónica e Automação.
O ciclo de estudos é novo e insere-se numa área de vanguarda, cuja capacidade de crescimento é
ainda potencial. Merece ser devidamente acompanhado pela instituição. Em termos de estrutura
curricular, plano de estudos e sistema de atribuição de créditos satisfaz as atuais condições legais. 
Prevê três unidades curriculares no 2º ano do curso, anuais e opcionais, integradoras das
competências adquiridas no curso, “Dissertação/Projeto/Estágio", que poderiam ser unidas numa só
UC. 
A existência de duas UCs dedicadas a Investigação deve ser repensada. 
Parece faltar a referência à Modelação Numérica, assunto que se relaciona com a Fabricação Digital
Direta, mas que pode ser implementado mais tarde.
Deverá ser previsto um número mínimo de alunos para o efetivo funcionamento do curso. A
experiência e as opiniões dos empregadores deverão ajudar a corrigir eventuais desequilíbrios.
O ciclo de estudos proporciona uma formação marcadamente profissionalizante, direcionado para as
áreas da Fabricação Digital Direta, adequado à formação politécnica. As aulas distribuem-se de
forma quase igual por teóricas, teórico-práticas e práticas laboratoriais. A maior componente é
dedicada a aulas OT. A componente laboratorial e a ligação do curso ao CDRSP permite assegurar
aos estudantes a consolidação das suas competências de forma adequada tendo em vista as
necessidades por parte das empresas do setor. 
O coordenador do curso é titular do grau de doutor em Engenharia Mecânica, com competência
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técnico-científica na área de formação fundamental do curso e encontra-se em regime de tempo
integral, com vínculo na instituição superior a 3 anos.
O ciclo de estudos conta com um corpo docente total próprio, academicamente qualificado e
especializado nas áreas de formação fundamentais do ciclo de estudos, de acordo com os requisitos
legais.
As instalações e recursos disponíveis permitem o funcionamento adequado do ciclo de estudos. A
renovação e manutenção do equipamento laboratorial não devem ser esquecidas. A aquisição e
renovação de licenças de utilização de software apropriado devem ser entendidas como importantes
para o funcionamento do curso.
O pessoal não docente possui as competências necessárias para o apoio ao curso.
A instituição deve definir uma estratégia que leve à maior divulgação deste ciclo de estudos junto de
públicos-alvo, quer nacionais quer estrangeiros, numa perspetiva de captação de alunos. A
possibilidade de lecionar o ciclo de estudos em Inglês encontra-se satisfeita. A possibilidade de
mobilidade de alunos deve ser averiguada e incentivada.
A lista de possíveis parcerias garante a existência de estágios para os alunos e pode contribuir para
a empregabilidade dos diplomados. No entanto, deverão ser elaborados os documentos de suporte à
sua realização, tais como regulamentos de acompanhamento e normas de avaliação.
Face ao exposto e dado que o novo ciclo de estudos cumpre com os requisitos técnicos e científicos
exigíveis a um ciclo de estudos desta natureza e no âmbito das áreas de formação em que é
oferecido, a CAE é de opinião que este novo ciclo de estudos deve ser acreditado condicionalmente
por um período de 3 anos.
A CAE sugere que sejam analisadas as restantes recomendações de melhoria expressas ao longo
deste relatório.
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