
 

 

 

 

Projetos Individuais – Dissertação em Ambiente Industrial 

A Universidade do Minho em geral, e o Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial (MIEGI) em particular, têm 

marcado a sua relação com a comunidade envolvente pela valorização do relacionamento com as empresas. Em particular, 

no âmbito da formação dos seus alunos, tem valorizado as ofertas de Estágios/Projetos proporcionadas aos alunos finalistas 

desta Instituição. De facto, as experiências facultadas pelas Organizações Industriais têm permitido aos alunos finalistas um 

primeiro contacto com a vida ativa laboral, bem como a aquisição de conhecimentos e competências profissionais, 

complementares à formação recebida na Universidade do Minho. 

Com o modelo de Bolonha, a Dissertação em Empresa (antigo Estágio Curricular) nos cursos de Engenharia ganhou uma 

nova dimensão, e deu lugar a uma Dissertação para a obtenção do grau de Mestre. Esta Dissertação terá que resultar 

necessariamente da execução de um projeto de investigação estruturado em conjunto com a empresa. As Dissertações em 

ambiente industrial permitem simultaneamente, a promoção do acesso das empresas ao que melhor se faz na Universidade 

e, a aproximação da Universidade à realidade empresarial. 

Temos colaborado com as empresas numa aposta conjunta em conhecimento e inovação. 

A Dissertação em Empresa para o Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial decorre durante o ano letivo a partir 

de 14 de novembro de 2016. Solicitamos neste momento a proposta de temas inovadores que contribuam para assegurar 

um melhor futuro para a sua Empresa/Instituição. A Direção de Curso procederá à sua validação e reajuste, se necessário. 

Para o desenvolvimento da proposta de projeto de mestrado em empresa, pretende-se que cada aluno apresente entre 

novembro de 2016 e janeiro de 2017, uma Proposta de Admissão ao Trabalho de Projeto coerente, contendo os 

seguintes campos: Objetivo, Motivação, Estado de Arte e Cronograma. 

A proposta de Admissão à Dissertação em Empresa – definição de objetivos, motivação, estado da arte e cronograma, envolve 

algum trabalho de caracterização da empresa, identificação do problema, pesquisa bibliográfica, etc. Uma parte substancial 

deste trabalho depende da integração na empresa e da construção de um plano de investigação adequado. Assim, 

solicitamos que as empresas proponham até meados de Setembro projetos de Dissertação em Empresa. Nestes projetos, 

depois do processo usual de seleção por parte das empresas, os alunos estariam em condições, a partir meados de 

Novembro de iniciarem os seus trabalhos, com acompanhamento de um orientador da empresa e de docentes do Mestrado 

Integrado em Engenharia e Gestão Industrial - UM. 

Manuel Lopes Nunes 
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