
 

 

EDITAL 

 

O Mestrado em Design de Produto e Serviços da Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do 
Minho oferece uma formação pós-graduada estratégica para a atividade profissional do designer, 
articulando o exercício crítico, metodológico e teórico, com os aspetos socioculturais e de mercado. O curso 
entende o Design como ferramenta basilar no universo das empresas e instituições, centrando o papel do 
designer na conceção global da investigação e do desenvolvimento. 

 

O Mestrado estrutura-se em dois troncos: ‘Experiência de Produto’ e ‘Design de Serviços’. O primeiro ensaia 
uma forma de aproximação entre produto e utilizador com base no mapeamento das suas necessidades e 
desejos, a partir de pressupostos tangíveis e intangíveis. O ‘Design de Serviços’ surge da relação 
interdisciplinar das metodologias e ferramentas clássicas do Design, bem como do “design thinking”, 
valorizando o papel do designer enquanto agente central na construção de serviços, em resposta às 
inovações sociais. 

 
O Mestrado em Design de Produtos e Serviços tem lugar nas instalações do Instituto de Design de 
Guimarães. Esta localização é determinante para a aproximação a parceiros institucionais e ao território, 
criando desafios com base na gestão e construção de pensamento estratégico, plural, próprios à atividade 
do designer. 

De acordo com as estratégias de mobilidade da Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do 
Minho, e parcerias com outros programas de ensino pós-graduado, o Mestrado em Design de Produto e 
Serviços oferece um amplo leque de oportunidades ao aluno para complementar a sua formação com uma 
experiência em instituições estrangeiras. 

Anuncia-se a abertura do primeiro período de candidaturas, a decorrer de 24 maio a 02 junho, de acordo 
com as informações definidas no presente Edital: 

 
1. Número de vagas: 

Número total de vagas para o ano letivo 2021/2022: 25 

Número mínimo de inscrições para que o curso possa funcionar: 15 

 
2. Habilitação de acesso:  

Podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Design de Produto 
e Serviços: 

a) os titulares do grau de licenciado ou equivalente legal em Design (ou áreas consideradas afins 
pelo júri de seleção nomeado pelo Presidente do Conselho Pedagógico); 

b) os titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1.º ciclo de 
estudos em Design (ou consideradas áreas afins), organizado de acordo com os princípios do 
Processo de Bolonha; 

c) os titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo 
os objetivos do grau de licenciado em Design pelo Conselho Científico da EAUM; 



d) Excecionalmente, em casos devidamente justificados, poderão candidatar-se os detentores de um 
currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para 
realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico da EAUM, sob proposta prévia do júri 
de seleção nomeado pelo Presidente do Conselho Pedagógico); 

 
3. Período de Candidaturas: 

1ª fase: 24 maio a 2 jun. 2021 

- abertura apenas do contingente internacional - 8 vagas; 

As vagas sobrantes do contingente internacional poderão transitar de imediato para o contingente 
nacional na fase seguinte. 

  

2ª fase: 28 jun a 07 jul 2021 (vagas sobrantes contingente internacional) 
- contingente nacional – 17 vagas 
 
 
3ª fase: 30 agosto a 03 set 2021 
- contingente nacional - vagas sobrantes 2ª fase 
 
 
4. Formalizações de candidaturas: 

As candidaturas serão realizadas on–line, através do preenchimento do formulário de candidatura (em 
formato digital) disponível no Portal Académico https://alunos.uminho.pt/PT/candidatos/Mestrados/. A 
candidatura deve incluir a documentação abaixo indicada, até ao término do respetivo prazo de 
candidaturas: 

a) Fotocópia do certificado de habilitações, com discriminação das disciplinas realizadas e respetiva 
classificação final;  

b) Curriculum Vitae detalhado; 
c) Outros elementos que os candidatos entendam como relevantes para apreciação da sua 

candidatura; 

 

5. Critérios de seleção: 

Os candidatos serão selecionados tendo em conta os seguintes parâmetros: 

a) Classificação da licenciatura ou de outros graus já obtidos pelo candidato; 
b) Apreciação do curriculum académico, científico e técnico; 
c) Experiência profissional; 
d) Domínio da língua inglesa. 

Poderá ser exigida a realização de uma entrevista para clarificação dos parâmetros 
indicados.  

 Os critérios e respetiva pontuação específica são os previstos na ata n.1 da Comissão de Curso. 

6. Afixação dos Resultados: 



1ª fase: até 18 de junho 2021 

2ª fase: até 22 de julho 2021 

3ª fase: até  09 de setembro 2021 

 

7. Período de Matrícula e Inscrição: 

1ª fase: de 24 a 28 de jun 2021 

2ª fase: de 27 a 30 de jul 2021 

3ª fase: de 14 a 16 de set 2021 

 
8.Calendário Escolar:  

O calendário escolar é definido anualmente pela Universidade do Minho, estando previsto que o ano letivo 
de 2021/2022 tenha início a 4 de outubro 2021. 

 

9. Propinas:  

Estudantes nacionais: 1250€ (pagos em prestações trimestrais de acordo com o definido em Despacho 
Reitoral) 

Estudantes internacionais: 1750€ para alunos de países CPLP (pagos em prestações trimestrais de 
acordo com o definido em Despacho Reitoral), e 4000€ para outros países. 

 
10.Local de funcionamento:  

Guimarães, Campus de Couros da Universidade do Minho/Instituto de Design  

 
11.Horário:  

Quintas-feiras: 16h – 20h 

Sextas-feiras: 14h – 20h 

 
 
12. Mais informações: 

Elissaveta Nikolova 
Secretariado MDPS 
Escola de Arquitetura, Arte e Design 
 
w: https://www.arquitetura.uminho.pt  
t: +351 253 510803 
f: +351 253 510509 
e: design@arquitetura.uminho.pt 
 
 
Universidade do Minho, Guimarães, 20 de abril de 2021. 


