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INTEGRADO



M
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O • Aumentar a importância da I&D no âmbito do Design, 
como uma mais-valia quando relacionada com um con-
creto âmbito projetual;

• Estimular para processos que saibam orientar-se para um 
projeto de produtos, de promoção e de uma gestão dos 
processos produtivos integrados em estratégias eficazes; 

• Desenvolver a capacidade empreendedora dos alunos, 
construindo estratégias criativas capazes de produzir ino-
vação;

• Com o auxílio dos parceiros, permitir a colocação dos alu-
nos no mundo empresarial, facilitando a sua inserção em 
plataformas empresariais.

Principalmente projetistas que queiram adquirir mais com-
petências na área do design, que queiram desenvolver ca-
pacidades que lhes permitam gerir projetos inovadores em 
empresas que encarem o design como uma vantagem;

A todos os que pretendam construir o próprio futuro come-
çando com e pelo design.

Local: Viana do Castelo 
Duração: 3 semestres
Preço: 1.050,00€ (1º ano) 
            650,00€ (2º ano com 1 semestre)
Regime: Pós-laboral (Terças, quartas e quintas 18h00/23h00)

DESIGN INTEGRADO

Objetivos

Destinatários

Condições de acesso

• Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal em 
Design, Cursos Artísticos, Arquitetura, Engenharia Mecâ-
nica e outros cursos de formação inicial afins;

• Titulares do grau de bacharel nas áreas de formação 
atrás referidas e com experiência profissional relevante 
nestes sectores de atividade, sujeitos à aprovação pelo 
Conselho Técnico-Científico da Instituição;

• Detentores de um currículo escolar, científico ou profis-
sional que seja reconhecido como atestando capacidade 
para realização deste ciclo de estudos pelo órgão cien-
tífico estatutariamente competente do estabelecimento 
de ensino superior onde pretendem ser admitidos.

Candidaturas on-line*
1ª FASE • 01 junho — 18 julho 2021
2ª FASE • 04 de agosto — 05 de setembro 2021
3ª FASE • 20 setembro — 03 outubro 2021

*Antes de proceder à candidatura on-line, os(as) candidatos(as) devem 
consultar toda a informação sobre o Mestrado a que se candidatam no 
respetivo Edital e ainda na página de cada Mestrado.

candidaturas.ipvc.pt



Estrutura curricular Saídas Profissionais

Quer saber mais sobre este Mestrado?

Contactos da Escola

1º ano
Pensamento em Design
Laboratório de Projeto Integrado
Materiais aplicados ao Projeto
Ferramentas Multimédia aplicadas ao Projeto
Marketing aplicado ao Projeto
Design e Tecnologias (Workshop)
Design e Empreendedorismo (Workshop)
Design e Comunicação Visual (Workshop)
Seminários de Orientação
Metodologias de Investigação em Design

2º ano
Projeto, Dissertação ou Estágio

O Mestrado em Design Integrado pretende contribuir para criar 
profissionais com competências na área do design, que possam de-
sempenhar papéis de desenvolvimento, de gestão e de estratégia 
no âmbito do design em contextos diferentes, desde o produto, a 
comunicação, o espaço ou o serviço.

Coordenador: João Martins
e-mail: joaomartins@estg.ipvc.pt

Avenida do Atlântico, nº 644 
4900-348 Viana do Castelo
Tef.: +351 258 819 700 
e-mail: academicos@estg.ipvc.pt
Site: www.estg.ipvc.pt

mailto:joaomartins%40estg.ipvc.pt?subject=Mais%20informa%C3%A7%C3%A3o%20acerca%20do%20mestrado


Venha Conhecer a 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Conhece a ESTG IPVC

https://www.youtube.com/watch?v=rgX_nsb6P-E



