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Formação Avançada

Avança para
o próximo nível.
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• Ensino pratico e internacional

• Entre as 25 melhores instituições europeias na dimensão ensino-aprendizagem 
   (Ranking Times Higher Education, 2019)

• No topo da empregabilidade em Portugal (dados oficiais IEFP, 2020)

• Em contacto permanente com o mercado de trabalho

• Cursos desenvolvidos em conjunto com as entidades empregadoras

• Onde as ideias podem tornar-se negócios de sucesso
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Campus 
de Conhecimento 

O IPS está localizado em Setúbal e no Barreiro, 
integrando cinco Escolas Superiores. No campus de 

Setúbal encontra-se a Escola Superior de Tecnologia de 
Setúbal,  a Escola Superior de Educação, a Escola Superior 

de Ciências Empresariais e a Escola Superiorde Saúde. 
No campus do Barreiro situa-se a Escola Superior de 

Tecnologia do Barreiro. Para além das salas de aula, a nossa 
comunidade académica tem  à disposição alojamento, 

refeitórios e bares, clube desportivo, auditórios, bibliotecas, 
laboratórios, centros de investigação e uma incubadora 

de ideias para a criação de negócios de sucesso. 
Tudo isto, num ambiente próximo e numa clara 
aposta no desenvolvimento de talento, criando 

as melhores condições para dotar os 
estudantes com as melhores ferramentas 

para vencerem no mercado 
de trabalho.
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Aposta no Empreendedorismo e Investigação

Ao longo dos anos, o IPS tem apoiado inúmeras empresas e ideias de 
negócio criadas dentro da instituição, fornecendo igualmente todas as 
condições para a concretização de projetos de investigação de relevo para 
o avanço da tecnologia e da sociedade.  A vertente empreendedora 
é incutida nos estudantes desde cedo, e o investimento num corpo docente, 
maioritariamente, doutorado garante padrões elevados na qualidade do 
ensino e permite reforçar a componente de investigação, colocando o IPS 
na liderança de vários projetos de âmbito nacional e internacional. 
Esta capacidade de investigação tem favorecido, igualmente, a transferência 
do conhecimento e tecnologia produzidos nos campi. Existem, atualmente, 
9 Centros de Investigação e Prestação de Serviços que visam a produção 
e divulgação da investigação nas diferentes áreas de conhecimento 
desenvolvidas no IPS, bem como a prestação de serviços especializados. 
Também trazemos para a academia profissionais reconhecidos  nas diversas 
áreas científicas, permitindo, assim, consolidar a nossa vocação para um ensino 
marcadamente prático e manter uma estreita ligação com o tecido empresarial. 
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Estudar num Campus Europeu

Para além das possibilidades oferecidas 
pelos programas de mobilidade, o ambiente 
internacional e multicultural é também 
vivenciado nos campi, através da Oficina 
Lu Ban Portuguesa em Indústria 4.0, 
criada em parceria com o Governo da 
província chinesa de Tianjin, ou no âmbito 
da E3UDRES2 (Universidade Europeia 
Empreendedora e Envolvida como motor 
para Regiões Europeias Inteligentes 
e Sustentáveis), uma Universidade Europeia 
que, integra 6 instituições de ensino 
superior da União Europeia, constituindo 
a um grande campus europeu, focado no 
desenvolvimento de projetos e iniciativas 
para desenvolver as respetivas regiões, 
numa cultura de partilha e de cocriação.

Cultura de Grande Proximidade

Apesar de sermos hoje uma comunidade 
de cerca de 7500 estudantes, o ambiente 
que se vive entre estudantes, professores, 
e trabalhadores não docentes é de uma 
enorme proximidade e entreajuda. 
Os estudantes encontram nos professores 
e investigadores do IPS uma porta aberta 
para o conhecimento e aprendizagem, 
na vertente teórica e prática. A sua 
experiência e competência, aliadas 
à disponibilidade inata para acompanhar 
e apoiar cada estudante, explicam, 
em grande medida, o lugar de destaque 
ocupado pelo Politécnico de Setúbal
 nos rankings europeus, na dimensão 
ensino-aprendizagem. 
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Localização

As cidades de Setúbal e Barreiro 
apresentam excelentes acessibilidades, 
dispondo de transportes ao nível rodoviário, 
ferroviário e marítimo-fluvial. No distrito 
de Setúbal, estão sediadas algumas 
das maiores empresas portuguesas 
e multinacionais. 

A proximidade ao mar, a eficiente rede 
de transportes e de comunicações 
e a capacidade para atrair investimento 
em setores produtivos e tecnológicos, 
elevam o potencial para o desenvolvimento 
nas áreas da saúde, indústria automóvel        
e aeronáutica, portuária, educação 
e turismo.
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Mestrados
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Escola Superior de Tecnologia de Setúbal 

Engenharia Biomédica

Regime: Diurno | Local: Setúbal

Saídas Profissionais: Pretende formar profissionais capazes de liderar as mais diversas 
solicitações industriais, académicas e sociais, articulando adequadamente as vertentes 
científicas e tecnológicas. No final do ciclo de estudos os novos mestres estarão aptos 
a integrar o mercado de trabalho, desempenhando funções de consultoria, seleção 
e supervisão do desempenho de dispositivos médicos, coordenação, chefia, liderança 
e interface entre os campos da engenharia e da saúde. Empresas, hospitais, laboratórios, 
fornecedores e centros de investigação que se dedicam ao desenvolvimento, projeto, 
fabrico e gestão de dispositivos médicos são contextos em que os graduados poderão 
aplicar as competências adquiridas.
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Engenharia e Gestão de Energia na Indústria e Edifícios

Regime: Pós-laboral | Local: Setúbal

Saídas Profissionais: No global, a formação permitirá as bases para a função de: 
Gestor ou Auditor de Energia | Responsável das Instalações Técnicas Especiais, bem como 
para a consultoria nesta vertente | Perito Qualificado do Sistema de Certificação Energética 
(em especial a vertente de Edifícios de Comércio e Serviços) | Técnico do Sistema de Gestão 
dos Consumos Intensivos de Energia | Auditor na área de Gestão de Energia nos Transportes. 

Engenharia de Software

Regime: Pós-laboral | Local: Setúbal

Saídas Profissionais: Possibilita a integração nos quadros de qualquer empresa industrial, 
comercial ou de serviços, contribuindo para a satisfação das necessidades empresariais ao 
nível do ciclo de vida das aplicações, de BigData, de soluções Cloud e aplicações móveis. 
Salienta-se: Programação e Análise de Sistemas e Tecnologias Informáticos; Consultoria 
informática; Gestão de Equipas de Engenharia de Software; Áreas profissionais em que seja 
necessário disponibilizar apoio informático.
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Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

• Computadores e Sistemas Ciberfísicos 
• Energias Renováveis e Sistemas de Potência 

Regime: Pós-laboral | Local: Setúbal

Saídas Profissionais

Ramo Computadores e Sistemas Ciberfísicos: 
Projeto, desenvolvimento e otimização de sistemas hardware/software que integram 
a aquisição e processamento de grandes quantidades de informação, a comunicação 
e processos físicos de interação com o utilizador, numa lógica de comunicação ubíqua | 
Coordenação de equipas de projeto e de desenvolvimento, I&D, Ensino e Formação.

Ramo Energias Renováveis e Sistemas de Potência: 
Produção e Gestão Industrial | Projeto, Execução, Gestão, Exploração e Manutenção de 
Instalações e Redes Elétricas | Controlo de Qualidade | Direção, Planeamento e Fiscalização 
de Obras | Coordenação de equipas de projeto e de desenvolvimento, I&D, Ensino e Formação.
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Engenharia de Produção

Regime: Pós-laboral | Local: Setúbal

Saídas Profissionais: Responsáveis da 
produção/planeamento | Responsáveis de 
sistemas informáticos de apoio à produção, 
logística, engenharia, qualidade, ambiente, 
segurança, higiene e saúde do trabalho 
| Responsáveis da engenharia (produto 
e processo) | Responsáveis da logística 
Gestores de projetos | Gestores de sistemas 
da qualidade, ambiente, segurança, higiene 
e saúde do trabalho | Auditores de sistemas 
da qualidade, ambiente e segurança, 
higiene e saúde do trabalho.

Escola Superior de Tecnologia 
do Barreiro

Conservação e Reabilitação 
do Edificado

Regime: Pós-laboral | Local: Barreiro

Saídas Profissionais: Consultoria na 
análise do desempenho das construções 
antigas e recentes | Inspeção e diagnóstico 
de construções antigas e recentes | 
Coordenação e realização de projetos de 
conservação, reabilitação e manutenção. 
A desenvolver em: Empresas de construção 
e obras públicas | Gabinetes de projeto, 
empresas de consultoria e de auditores | 
Serviços de administração central 
e local | Laboratórios de investigação 
e de desenvolvimento industrial.
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Engenharia Biológica e Química

Regime: Pós-laboral | Local: Barreiro

Saídas Profissionais: Capacidade para o trabalho em equipa e para a liderança, em setores 
tão diversificados como: Biotecnologia industrial | Indústrias químicas | Petroquímica | Têxtil | 
Agroalimentar | Cosmética | Farmacêutica | Controlo de qualidade | Investigação científica 
e desenvolvimento tecnológico | Consultadoria | Comercialização de produtos ou equipamentos.

Engenharia Civil

Regime: Pós-laboral | Local: Barreiro

Saídas Profissionais: Gerir, dirigir e fiscalizar obras | Assessoria técnica em empresas de 
construção civil | Intervir, ao nível das estruturas autárquicas, na instrução de processos, 
acompanhamento, análise e fiscalização de obras e projetos | Liderar ou integrar-se em 
equipas multidisciplinares | Capacidade para criar e gerir empresas de construção civil | 
Elaborar projetos de estruturas correntes de Engenharia Civil.
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Escola Superior de Educação 

Educação Pré-Escolar*

Regime: Diurno | Local: Setúbal

O Ciclo de Estudos conducente ao grau 
de Mestre em Educação Pré-escolar tem 
como principal finalidade a formação 
de educadores de infância, nos termos 
previstos pelo Regime Jurídico da 
Habilitação Profissional para a Docência 
na Educação Pré-Escolar e nos Ensinos 
Básico e Secundário (Decreto-Lei n.º 
79/2014, de 14 de maio). A obtenção do 
grau académico conferido pelo curso de 
Mestrado em Educação Pré-Escolar está 
dependente da realização de 90 ECTS, 
organizados em 3 (três) semestres letivos.

Educação Pré-Escolar e Ensino
do 1.º Ciclo do Ensino Básico*

Regime: Diurno | Local: Setúbal

O Ciclo de Estudos conducente ao grau de 
Mestre em Educação Pré-Escolar e Ensino do 
1.º Ciclo do Ensino Básico tem como principal 
finalidade a formação de educadores de 
infância e professores do 1º ciclo do Ensino 
Básico nos termos previstos pelo Regime 
Jurídico da Habilitação Profissional para 
a Docência na Educação Pré-Escolar e nos 
Ensinos Básico e Secundário (Decreto-Lei 
nº 79/2014, de 14 de maio). 

A obtenção do grau académico conferido pelo 
curso de Mestrado em Educação Pré-Escolar 
está dependente da realização de 90 ECTS, 
organizados em 3 (três) semestres letivos.

*Disponível apenas para licenciados em Educação Básica.
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Novos Cursos de Mestrado

• Educação, Práticas Artísticas e Inclusão

• Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 
  e de Matemática e Ciências Naturais 
  do 2º Ciclo do Ensino Básico

• Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 
  e Ensino de Matemática e e História 
  e Geografia de Portugal do 2º Ciclo 
  do Ensino Básico

Informações brevemente disponíveis no portal IPS 
(www.ips.pt) 
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Escola Superior de Ciências Empresariais

Ciências Empresariais

• Gestão de PME
• Gestão Logística

Regime: Pós-laboral | Local: Setúbal

Saídas Profissionais: Atividades quotidianas e emergentes das organizações no domínio 
da Gestão, bem como das competências específicas em cada uma das especializações 
disponibilizadas – Gestão de PME e Gestão Logística: Auditores e consultores independentes 
ou quadros de empresas de consultoria | Diversas funções no âmbito da direção das várias 
áreas funcionais de uma organização | Desempenho técnico | Capacidade de liderança | 
Desenvolvimento e inovação das organizações.
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Gestão de Marketing

Regime: Pós-laboral | Local: Setúbal

Saídas Profissionais: O curso permite adquirir e desenvolver competências no âmbito 
da Gestão de Marketing: Gestão estratégica de Marketing | Conceção e implementação de 
projetos e de planos operacionais de Marketing | Conceção e desenvolvimento de marcas | 
Consultadoria em Marketing | Análise, supervisão e controlo de equipas e de atividades de 
Marketing | Gestão de equipas comerciais e de territórios de vendas | Pesquisa de mercado 
e do comportamento dos consumidores | Análise de mercados externos, conceção 
e desenvolvimento de estratégias de internacionalização.

Segurança e Higiene no Trabalho 
Em parceria com a ESTSetúbal/IPS

Regime: Pós-laboral | Local: Setúbal

Saídas Profissionais: O curso permite adquirir e desenvolver competências no âmbito da Segurança 
e Higiene no Trabalho: Análise dos Riscos | Gestão da Prevenção e Emergência | Gestão de Riscos 
Materiais (ex. biológicos, mecânicos, químicos, elétricos, ergonómicos) e Psicossociais | Gestão 
de Comportamentos e Cultura de Segurança | Auditorias aos Sistemas de Gestão da Segurança.
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Gestão de Sistemas de Informação

Regime: Pós-laboral | Local: Setúbal

Saídas Profissionais: O curso permite adquirir e desenvolver competências no âmbito 
da Gestão de Sistemas de Informação: Consultoria e Auditoria em Sistemas e Tecnologias 
de Informação | Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação | Gestão de Projetos | 
Coordenação de Equipas de Desenvolvimento e Implementação de Sistemas | Gestão 
da Segurança da Informação.

Contabilidade e Finanças

Regime: Pós-laboral | Local: Setúbal

Saídas Profissionais: O curso permite adquirir e desenvolver competências no âmbito da 
Contabilidade e Finanças: Contabilista | Controller em Contabilidade de Gestão | Analista 
Financeiro | Controlador Financeiro | Diretor/Gestor de Contabilidade e Fiscalidade | 
Consultor Financeiro.
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Gestão em Hotelaria de Saúde e Bem-Estar 
Em parceria com a ESS/IPS e a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril

Regime: Pós-laboral | Local: Setúbal

Saídas Profissionais: O curso permitirá a aquisição de competências que se enquadrem nas 
necessidades daqueles que desenvolvem ou pretendem desenvolver a sua atividade ao nível 
da direção hotelaria de Saúde e Bem-Estar: Diretor de Hotel e Sub-Diretor de Hotel | Diretor de 
Departamento do Hotel (Alojamento, F & B, Comercial e Administrativo-Financeiro) | Diretor de 
Restaurante | Consultor em hotelaria de Saúde e Bem-estar | Ou ainda futuros empresários que 
pretendam criar negócios de apoio ao Turismo/Hotelaria na área da Saúde e Bem-Estar.

Gestão Estratégica de Recursos Humanos

Regime: Pós-laboral | Local: Setúbal

Saídas Profissionais: O curso permite adquirir e desenvolver competências no âmbito da 
Gestão de Recursos Humanos: Consultoria e Auditoria em Gestão de Recursos Humanos | 
Gestão Estratégica de Recursos Humanos | Gestão de Projetos na área de Recursos Humanos 
| Planeamento e Gestão macro de Recursos Humanos | Desenvolvimento de Recursos 
Humanos e Gestão de Carreiras | Gestão Internacional de Recursos Humanos. 
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Gestão e Administração de Escolas 
Em parceria com a ESE/IPS

Regime: Pós-laboral | Local: Setúbal

Saídas Profissionais:O curso permite 
adquirir e desenvolver competências 
específicas que lhes permitam o 
desenvolvimento  de atividades em: 
Administração e gestão no exercício 
de direção e assessoria de órgãos de 
estabelecimentos educativos ou respetivos 
agrupamentos do pré-escolar, básico 
e secundário, bem como as vertentes 
financeira, contabilística, pedagógica 
e recursos humanos, tendo presente 
as características próprias dos diversos 
estabelecimentos de ensino.

Logística e Gestão da Cadeia 
de Abastecimento 
Em parceria com a Sonae

Regime: Pós-laboral | Local: Setúbal

Saídas Profissionais: Os profissionais 
formados neste ciclo de estudos poderão 
exercer funções de Gestor/Diretor/Consultor/
Especialista em: Logística; Cadeia de 
Abastecimento; Logística Lean; Planeamento 
de Espaços Logísticos; Armazém; Transportes; 
Projetos e de Processos; Stocks; Compras/
Aprovisionamento; Operações; Distribuição; 
Importação/Exportação.

Novo Curso de Mestrado
• Data Science for Business

Informações brevemente disponíveis no portal IPS 
www.ips.pt 
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Escola Superior de Saúde

Enfermagem*

Regime: Diurno

Locais: Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal / Escola Superior 
de Saúde do Instituto Politécnico de Portalegre / Escola Superior de Saúde do Instituto 
Politécnico de Beja / Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Castelo Branco 
/Escola Superior de Enfermagem de S. João de Deus da Universidade de Évora / Escola 
Superior de Enfermagem da Universidade do Algarve

Saídas Profissionais: Desenvolver conhecimentos e competências para a intervenção 
especializada num domínio de enfermagem, evidenciados em níveis elevados de julgamento 
clínico e tomada de decisão, tendo em conta as respostas humanas aos processos de vida 
e aos problemas de saúde | Promover a melhoria da qualidade aos cuidados de saúde, 
com recurso à investigação, a uma prática baseada na evidência e aos referenciais éticos e 
deontológicos | Capacitar para a governação clínica, a liderança de equipas e de projetos 
bem como para a supervisão e gestão dos cuidados, nos diferentes contextos da prática 
linear | Contribuir para o desenvolvimento da disciplina e da formação especializada.
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Áreas de especialização: Comunitária e saúde pública** | Médico-cirúrgica - situação critica** | 
Reabilitação** | Saúde infantil e pediátrica** | Saúde mental e psiquiátrica** | 
Médico-cirúrgica - situação crónica e paliativa | Saúde familiar

*Curso disponível apenas para candidatos detentores do Título Profissional de Enfermeiro, em Portugal.
**Especialização com parecer favorável da Ordem dos Enfermeiros para a atribuição do título profissional 
de enfermeiro especialista

Fisioterapia em Condições Músculo-Esqueléticas
Em parceria com a Universidade Nova de Lisboa e Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP)

Regime: Misto | Local: Setúbal

Saídas Profissionais: A formação de nível de Mestrado é uma componente essencial para 
uma prática de nível especializado da fisioterapia em condições músculo-esqueléticas, que 
poderá ser implementada em diferentes contextos (Clínicas, Clubes Desportivos, Centros de 
Saúde, Hospitais). Para além da expansão de competências clínicas e áreas de prática o curso 
promove o desenvolvimento profissional e académico, abrindo outras oportunidades de 
carreira como seja a lecionação em instituições de ensino superior, a investigação científica 
ou ainda perspetivas de progressão académica.
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Prática Avançada de Fisioterapia em Neurologia

Regime: Diurno | Local: Setúbal

Saídas Profissionais: Este curso de mestrado, sendo uma formação avançada de nível 7, 
conforme Quadro Europeu de Qualificações do Espaço Europeu do Ensino Superior 
e de acordo com as orientações nacionais e internacionais em Fisioterapia, proporciona 
oportunidades de aprendizagem para uma prática profissional avançada em fisioterapia 
em condições neurológicas. A sua atuação pode realizar-se em diferentes contextos de 
prática, como clínicas, hospitais, centros diferenciados para a intervenção em neurologia 
(p.e. instituições da Rede Nacional de Cuidados Continuados; centros privados), centros 
de saúde, entidades de apoio a doentes neurológicos, entre outras. Adicionalmente, o 
curso promove o desenvolvimento profissional, contribuindo para outras oportunidades 
de carreira, como a liderança profissional, lecionação, investigação científica ou progressão 
académica. 

Novo Curso de Mestrado
• Terapia da Fala

Informações brevemente disponíveis no portal IPS www.ips.pt
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Pós-Graduações
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Escola Superior de Tecnologia de Setúbal 

Motorização de Veículos Elétricos e Híbridos

Regime: Pós-laboral | Local: Setúbal

Saídas Profissionais: Competências ao nível do Projeto e Engenharia, Produção e montagem 
e de Reutilização e fim de vida do veículo elétrico. Acesso a funções dentro das empresas 
nas áreas de: Indústria automóvel (construtores e fornecedores) | Indústria de equipamentos 
elétricos (infraestrutura de suporte à mobilidade elétrica) | Empresas de manutenção automóvel.

Destaca-se o envolvimento de várias empresas e entidades do sector automóvel, que 
estabeleceram protocolo com o IPS e/ou colaboraram ativamente na realização de 
seminários, ações de demonstração e visitas de estudo: ACAP | ATEC | BMW | CEIIA | CTT | 
EDP MOP – Operação de Pontos de Carregamento de Mobilidade Eléctrica | Efacec – electric 
mobility | ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos | IPL – Instituto Politécnico 
de Leiria | MagnumCap | Meditor | Mercedes-Benz | Norauto | PARKER – motores de tração | 
PKE | Siemens | SIVA | Toyota Caetano Portugal | ValorCar | Volkswagen AutoEuropa | ZEVtech.
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Tecnologia Aeronáutica 
Em Parceria com U. Évora

Regime: Pós-laboral | Local: Évora

Saídas Profissionais: Indústria aeronáutica: Modelação e fabricação de estruturas e componentes 
aeronáuticos | Manutenção de estruturas aeronáuticas | Automatização de produção e gestão da 
produção. Unidades de Investigação e Desenvolvimentos (ID) em tecnologia aeronáutica.

Escola Superior de Educação 

Educação Especial - Domínio Cognitivo e Motor

Regime: Pós-laboral | Local: Setúbal

Objetivos: Adquirir conceitos e valores que sejam organizadores de ambientes educativos 
equitativos e inclusivos; Obter competências de intervenção no contexto do ambiente 
comunitário e escolar; Adquirir competências de intervenção com alunos com necessidades 
específicas - nomeadamente do domínio cognitivo e motor - de forma a potenciar a sua 
aprendizagem e participação; Participar em ambientes colaborativos que promovam 
a valorização da diversidade, o combate à desigualdade e as práticas inclusivas.
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Saídas Profissionais: Confere habitações para o exercício de funções como docente de 
Educação Especial (GR 910) a educadores e professores com 5 anos de serviço docente efetivo 
nos ensino público, privado e cooperativo.

Escola Superior de Ciências Empresariais

Contabilidade Pública

Regime: Pós-laboral | Local: Setúbal

Saídas Profissionais: Durante o curso os estudantes terão oportunidade de adquirir/
desenvolver competências no âmbito da Contabilidade Pública, potenciando 
a possibilidade de desenvolver, entre outras, as seguintes atividades:
Contabilista no Setor Público | Controller em Contabilidade Analítica no Setor Público | 
Analista Financeiro no Setor Público | Auditor/Controlador Interno no Setor Público | Gestor 
dos Serviços Financeiros no Setor Público. 
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Empreendedorismo e Negócios Turísticos
Em parceria com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril

Regime: Pós-laboral | Local: Estoril

Saídas Profissionais: Desenvolver competências nas áreas do Empreendedorismo e da 
Gestão de Negócios Turísticos, de forma orientada para os novos desafios da prática 
empresarial e com foco na inovação em Turismo: Planear, organizar, dirigir e controlar 
no contexto dos negócios turísticos | Empreender e explorar novas oportunidades de 
negócio e tendências do mercado turístico | Inovar nos serviços turísticos e desenvolver 
novas experiências para o turista | Utilizar modelos e ferramentas de gestão emergentes 
no quadro de negócios em contexto internacional | Utilizar ferramentas tecnológicas de 
suporte ao Turismo 4.0 | Identificar fontes de financiamento e viabilizar apoios financeiros 
ao investimento | Liderar equipas em contextos competitivos e de inovação.
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Escola Superior de Saúde

Enfermagem em Emergência 
Extra-Hospitalar*

Regime: Diurno | Local: Setúbal

Saídas Profissionais: Este curso permite 
qualificar profissionalmente os enfermeiros 
com a competência acrescida diferenciada 
em emergência extra-hospitalar, através 
do desenvolvimento de competências 
específicas na área de prestação de 
cuidados em contexto extra-hospitalar 
em situações de urgência/emergência/
calamidade às pessoas, famílias
e comunidades.

Supervisão Clínica de Enfermagem*

Regime: Diurno | Local: Setúbal 

O curso será realizado em formato misto 
b-learning e presencial

Saídas Profissionais: Com a entrada em 
vigor do Regulamento da Competência 
Acrescida Avançada em Supervisão Clínica 
que define o ‘perfil de competências 
em Supervisão Clínica e os termos da 
sua certificação como competência 
acrescida avançada, no âmbito do 
exercício profissional de Enfermagem’ 
desenvolveu-se um programa curricular e 
uma proposta pedagógica e educacional 
por forma a responder à necessidade do 
desenvolvimento desta competência.

*Cursos disponíveis apenas para candidatos detentores 
do Título Profissional de Enfermeiro, em Portugal.
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Prática Avançada em Terapia da Fala no Adulto e no Idoso

Regime: Pós-laboral  | Local: Setúbal

Objetivos: Conhecimentos avançados em áreas de especialidade da Terapia da Fala, 
de modo a sustentar o raciocínio crítico e desenvolver competências especializadas junto 
da população adulta e idosa; Raciocínio clínico avançado na análise do processo de avaliação 
em Terapia da Fala e seus efeitos no diagnóstico, no planeamento e na implementação da 
intervenção junto da população adulta e idosa; Competência para conceber e implementar 
planos de intervenção individualizados, integrando a análise crítica da evidência disponível 
e os riscos e benefícios da intervenção nas perturbações neurológicas da comunicação, 
linguagem, fala e deglutição no adulto e no idoso; Reflexão crítica do seu desempenho 
e de outros envolvidos nos contextos de prática, utilizando essa reflexão para informar 
a prática futura e o desenvolvimento pessoal e profissional do terapeuta da fala com 
atuação junto da população adulta e idosa.



30

Prática Avançada em Terapia da Fala na Criança

Regime: Pós-laboral | Local: Setúbal

Objetivos: Conhecimentos avançados em áreas de especialidade da Terapia da Fala, 
de modo a sustentar o raciocínio crítico e desenvolver competências especializadas junto 
da população infantil; Raciocínio clínico avançado na análise do processo de avaliação em 
Terapia da Fala e seus efeitos no diagnóstico, no planeamento e na implementação da 
intervenção junto da população infantil; Competência para conceber e implementar planos 
de intervenção individualizados, integrando a análise crítica da evidência disponível e os 
riscos e benefícios da intervenção nas perturbações do desenvolvimento da comunicação, 
linguagem e fala na criança; Reflexão crítica do seu desempenho e de outros envolvidos 
nos contextos de prática, utilizando essa reflexão para informar a prática futura 
e o desenvolvimento pessoal e profissional do terapeuta da fala com atuação junto 
da população infantil.
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MESTRADOS E PÓS-GRADUAÇÕES

Seleção

Os candidatos aos cursos de formação avançada são selecionados mediante a apreciação 
positiva num conjunto de critérios variável entre a qualificação académica, o currículo 
e a experiência profissional.

Podem Candidatar-se 

Podem candidatar-se aos cursos de mestrado e pós-graduação do IPS os candidatos 
que preencham uma das seguintes condições:

• Os titulares do grau de licenciado ou equivalente legal, de preferência na área a que 
  se candidata;

• Os titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 
  1º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha  
  por um Estado aderente a este processo;
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• Os titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como 
  satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo Conselho Técnico-Científico da Escola 
  Superior responsável pelo curso;

• Os detentores de um curriculum escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido 
  como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo Conselho 
  Técnico-Científico e Coordenação do curso.

Etapas

• Entre os meses de março e setembro decorrem as candidaturas online no Portal do IPS.  
  Cada curso tem um calendário específico. Esta informação deve ser consultada em www.ips.pt

• Após a divulgação dos resultados, os candidatos colocados recebem as informações 
  necessárias para efetuar a matrícula.
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Qual o Custo da Candidatura e das Propinas?

O custo da candidatura aos nossos Mestrados ou Pós-Graduações é de 50€. 

Após a submissão da candidatura, cada candidato recebe uma referência de multibanco 
para pagamento.

Para os candidatos que fiquem colocados em cada curso, a inscrição/matrícula tem 
um custo de cerca de 25€ (seguro escolar incluído).

Propina anual dos Mestrados e Pós-Graduações, no ano letivo 2021/2022 (para 
Estudantes da União Europeia): entre 697€ e 2600€ (valores para o 1º ano do curso).

O pagamento deste valor pode ser feito na totalidade, no ato de matrícula, ou 
em 10 mensalidades.

10% de desconto no valor da propina para membros da Rede Alumni IPS 



*As informações incluídas neste documento são destinadas a Estudantes da União Europeia. A informação pode 
sofrer alterações ao longo do ano. Este folheto não dispensa a consulta dos documentos oficiais da Direção-Geral 
do Ensino Superior e do Instituto Politécnico de Setúbal.
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