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Evoluir ou encontrar um
novo rumo profissional
Conheça os nossos cursos  



Porquê escolher os cursos 
da Aliança de Pós-Graduação?

• Têm coordenação científica e pedagógica de  
11 Escolas/Institutos da UMinho. 

• Abrangem áreas de formação muito diversas.

• São preparados em colaboração com 
parceiros empresariais e outras instituições.

• Respondem a necessidades concretas 
do mercado de trabalho identificadas em 
articulação com um vasto leque de entidades 
empregadoras.

• Atribuem bolsas de mérito a todos os 
estudantes que os concluam com sucesso. 

• Apresentam diferentes modelos de 
funcionamento (e-learning, presencial ou misto).

• Decorrem em curtos períodos de tempo, não 
atribuem grau académico mas conferem ECTS 
passíveis de serem creditados noutros ciclos 
de estudos conferentes de grau.

A Aliança de Pós-Graduação da UMinho - Competências 
para o Futuro disponibiliza um portefólio de cursos de 
curta duração, voltados para as necessidades específicas 
do mercado de trabalho e da sociedade. Este programa 
foi desenhado em estreita cooperação com um conjunto 
relevante de empregadores e outras entidades externas, 
com o objetivo de dar resposta a necessidades de 
atualização e requalificação de profissionais de diversos 
setores de atividade.

O portefólio é composto por 112 cursos de pós-graduação, 
não-conferentes de grau, mas creditados. 

Os cursos destinam-se a diplomados, maiores de 23 anos 
residentes em território nacional, que procuram melhorar o 
seu conhecimento profissional de base, ou desenvolver-se 
profissionalmente após a graduação. 
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O processo de candidatura pode ser efetuado 
online em www.alianca.uminho.pt. 

+ cursos aqui

Com financiamento aprovado na sequência da candidatura da UMinho 
aos programas “Impulso Jovens STEAM” e “Impulso Adultos” (lançados 
pelas DGES e integrados no financiamento EU Generation - Plano de 
Recuperação e Resiliência), a Aliança contribuirá para os objetivos 
definidos na iniciativa Skills 4 pós-Covid (MCTES/DGES).

No final de cada curso, todos os estudantes da Aliança são elegíveis 
para bolsas financiadas pelo projeto, usando o mérito como critério 
para a decisão sobre o montante a atribuir a cada estudante.  
 
Consulte as condições para a atribuição das bolsas no website.

8 Programas Educacionais

Gestão e Inovação 
Empresarial 

Arquitetura e Ambiente 
Construído 

Comunicação, Cultura, 
Sociedade e Inclusão 

Engenharia e Indústria 
Transformadora

Proteção Social 
e Integração

Saúde e  
Bem-Estar 

Sustentabilidade Ambiental 
e Gestão do Território

Transição 
Digital

Com quem?

IKEA Industry Paços de Ferreira

ORDEM DOS MÉDICOS

Que áreas abrange e como se candidatar?

Se pretende associar-se ao projeto contacte-nos em parceiros@alianca.uminho.pt



“Em estreita cooperação com os 
parceiros institucionais da UMinho 
foi desenvolvido um conjunto de 
Programas Educacionais, sob a forma 
de Cursos de Curta Duração, voltados 
para as necessidades específicas do 
mercado de trabalho e da sociedade.”

É fundamental para as empresas 
terem profissionais altamente 
qualificados e com competências 
específicas para o bom desempenho 
das suas funções. A Universidade 
do Minho tem sido um exemplo de 
referência nesta aproximação e 
resposta às necessidades do tecido 
empresarial. A Aliança de Pós- 
-Graduação representa o expoente 
máximo desse excelente trabalho.

“Estes cursos são excelentes 
oportunidades para melhorarmos as 
nossas competências e aliarmos o 
conhecimento das universidades ao 
saber-fazer de quem está no mercado 
de trabalho. É juntar o melhor de dois 
mundos. Para além disso, a cereja no 
topo do bolo é sabermos que o nosso 
esforço é compensado e que existe 
retorno de investimento com as 
bolsas de mérito.”

A Universidade do Minho é uma referência de ensino e 
aprendizagem de elevada qualidade, não apenas a nível 
nacional, mas também europeu e mundial. Demonstra 
uma significativa capacidade de mudança, sendo pioneira 
em várias áreas de ensino-formação e de investigação. 
Mantém, também, uma estreita proximidade com a indústria, 
contribuindo para a inovação e o desenvolvimento das 
organizações.

Com 12 Escolas e Institutos, distribuídos pelos campi de 
Braga e Guimarães, possui uma comunidade de cerca de 
20.000 estudantes, 1.700 professores e investigadores, 
700 técnicos administrativos e de gestão e 72.000 alumni 
espalhados pelo mundo.

A UMinho é, desde a sua fundação, em 1973, um ator central 
na dinamização do desenvolvimento regional e nacional, 
promovendo uma enorme interação com a sociedade e o 
tecido empresarial. Tem a decorrer, atualmente, mais de 600 
projetos científicos, incluindo o maior projeto universidade- 
-empresa do país, que é coordenado pela Bosch e conta com 
um investimento superior a 100 milhões de euros. Em 2021 
foi a instituição de ensino superior em Portugal com maior 
número de patentes submetidas.

A UMinhoO que nos distingue?

Guilherme Pereira 
Coordenador da Aliança de Pós-Graduação e 

Pró-reitor: Avaliação Institucional e Projetos Especiais

Pedro Fraga
F3M Information Systems S.A.

Joana Sousa Fernandes 
Culture and Communication Manager do grupo MecWide

Aluna do curso “Liderar para o Alto Rendimento” www.uminho.pt



Universidade do Minho
Largo do Paço
4704 - 553 Braga

www.alianca.uminho.pt
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+ info


