
 

 

FACULDADE DE ENGENHARIAS E CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS 
Licenciatura em Engenharia Mecânica 

 

1. Designação do Curso 

O Curso de Licenciatura em Engenharia Mecânica, comporta duas componentes 

fundamentais de formação específica: (i) uma componente Major de formação em 

Engenharia Mecânica e (ii) três componentes de especialização: uma em Concepção e 

Fabrico, a segunda em Mecânica Automobilística e a terceira em Energia Térmica. Neste 

contexto, o curso tem a designação de Licenciatura em Engenharia Mecânica com 

especialização em Concepção e Fabrico ou em Mecânica Automobilística ou em Energia 

Térmica. 

 

2. Objectivos gerais 

Formar quadros ao nível de Licenciatura com conhecimentos científicos, técnicos e 

práticos adequados nas áreas de Engenharia Mecânica com especialização em Concepção 

e Fabrico ou em Mecânica Automobilística ou em Energia Térmica. 

 

3. Requisitos para o acesso ao curso 

Para o ingresso ao curso de Licenciatura em Engenharia Mecânica com especialização 

em Concepção e Fabrico ou em Mecânica Automobilística, ou especialização em Energia 

Térmica, o candidato deverá possuir: 

a. 12ª classe do Ensino Secundário Geral do SNE ou equivalente (Área de Ciências: 

opção B ou C)1; 

b. Aprovado nos exames de admissão das disciplinas de Matemática e Física. 

 
1 Ver Plano Curricular do Ensino Secundário Geral. 



 

4. Perfil Profissional 

As Competências do graduado em Engenharia Mecânica, numa das três especializações, 

incorporam as três dimensões do saber: Saber conhecer (conhecimentos), saber fazer 

(habilidades) e saber ser e estar (atitudes). 

 

4.1. Perfil do graduado com a especialização em Concepção e Fabrico 

O engenheiro com esta especialização deve possuir as seguintes competências: 
• Concebe e constrói equipamentos, sistemas e componentes mecânicos e térmicos 

(veículos automóveis e ferroviários, máquinas-ferramentas, estruturas metálicas, 
caldeiras, permutadores de calor); 

• Desenvolve processos e dispositivos para fabricação e controlo de qualidade do 
produto final. 

• Planeia e gere a produção (logística, transportes, manutenção industrial, gestão 
de recursos humanos, gestão da qualidade); 

• Desenvolve e aplica novos materiais (materiais cerâmicos, compósitos, 
poliméricos, biomateriais); 

• Projecta e desenvolve novos produtos (design integrado, ergonomia, 
sustentabilidade); 

• Cria novas empresas de índole tecnológica; 
• Concebe e avalia projectos; 
• Faz consultoria e assessoria em instituições científicas e de pesquisa e no 

magistério. 
 

4.2. Perfil do graduado com a especialização em Mecânica Automobilística 

• Desenvolve, projecta, fabrica e monta equipamentos e sistemas para veículos 
automóveis, motos, máquinas industriais e agrícolas; 

• Gere oficinas de assistência, manutenção e reparação automóvel e empresas de 
exploração de frotas de veículos e de transportes públicos ou privados; 

• Presta apoio técnico especializado a importadores e representantes de veículos e 
equipamentos para o sector automóvel; 

• Desenvolve e aplica novos materiais (materiais cerâmicos, compósitos, 
poliméricos, biomateriais); 

• Projecta e desenvolve novos produtos (design integrado, ergonomia, 
sustentabilidade); 

• Cria novas empresas de índole tecnológica; 
• Concebe e avalia projectos; 
• Faz consultoria e assessoria em instituições científicas e de pesquisa e no 

magistério. 



 

4.3. Perfil do graduado com a especialização em Energia Térmica 

• Desenvolve, projecta, fabrica e monta equipamentos e sistemas para a produção 
de energia (energia térmica, energia eólica, novas energias, climatização, 
qualidade do ar interior); 

• Quantifica e gere recursos termoenergéticos, avaliando as soluções económicas e 
ambientalmente sustentáveis; 

• Presta apoio técnico especializado a importadores e representantes de 
equipamentos para o sector termoenergético; 

• Desenvolve e aplica novos materiais (materiais cerâmicos, compósitos, 
poliméricos, biomateriais); 

• Projecta e desenvolve novos produtos (design integrado, ergonomia, 
sustentabilidade); 

• Cria novas empresas de índole tecnológica; 
• Concebe e avalia projectos; 
• Faz consultoria e assessoria em instituições científicas e de pesquisa e no 

magistério. 
 

5. Duração do curso e modelo de organização curricular 

O Curso de Licenciatura em Engenharia Mecânica com especialização em Concepção e 
Fabrico ou em Mecânica Automobilística ou em Energia Térmica, tem a duração de cinco 
(5) anos de formação o equivalente ou correspondente a nove (9) semestres lectivos e um 
(1) semestre de estágio. Entretanto, cada semestre tem a duração de 16 semanas. O curso 
é presencial, sendo o Major em Engenharia Mecânica e especialização conforme foram 
referenciadas. O número máximo de disciplinas por semestre varia de 6 a 7. A carga 
horária semanal por disciplina nas aulas teóricas não ultrapassa 6 horas lectivas. 
 

 



 

6. PLANO DE ESTUDOS 

1º ANO 

 

 

 

 



 

2º ANO 

 

 

 

 



 

3º ANO – ESPECIALIZAÇÃO EM CONCEPÇÃO E FABRICO 

 

 



 

4º ANO – ESPECIALIZAÇÃO EM CONCEPÇÃO E FABRICO 

 

 



 

3º ANO – ESPECIALIZAÇÃO EM MECÂNICA AUTOMOBILÍSTICA 

 

 

 



 

4º ANO – ESPECIALIZAÇÃO EM MECÂNICA AUTOMOBILÍSTICA 

 

 



 

3º ANO – ESPECIALIZAÇÃO EM ENERGIA TÉRMICA 

 

 



 

4º ANO – ESPECIALIZAÇÃO EM ENERGIA TÉRMICA 

 

 



 

5º ANO 

 

 

 

 



 

7. Tabelas de Precedências 

O sistema de precedência a vigorar no curso de Licenciatura em Engenharia Mecânica 
com especialização em concepção e Fabrico, Gestão da Produção, Energia Térmica e em 
Automação é o apresentado na tabela a seguir. 
 

 
 

8. Tabela de equivalências 

As equivalências serão concedidas mediante a apresentação do programa temático, onde 
deverão coincidir ou aproximar ao máximo no número de horas leccionadas na 
disciplina em causa, no programa temático, nos conteúdos leccionados, o mesmo será 
apresentado ao professor da disciplina ou formar-se-á uma comissão para a posterior 
análise dos pedidos. 
 

9. Formas de culminação 

Para o presente curso de Licenciatura em Engenharia Electrónica a Monografia Científica 
ou Exame de Conclusão do Curso, são as duas e únicas formas de culminar o curso. 


