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O foco não é o ensino, é a aprendizagem 

 

Em 2015 o Politécnico do Porto estabeleceu uma parceria com a prestigiada Universidade de 

Standford nos EUA de onde destacamos a Pós Graduação em inovação de produto 

(Universidade de Standford/Politécnico do Porto)- ME310 . 

Este é um curso para licenciados que é interdisciplinar, baseado em projectos e baseado em 

equipas que representa uma verdadeira integração das disciplinas de engenharia e gestão. 

No ME310, equipas de estudantes trabalham em desafios de inovação propostos por parceiros 

corporativos durante 9 meses, aprendendo e aplicando o processo de design Standford/IDEO 

no desenvolvimento de produtos de modo a criar protótipos, testar e tentar resolver desafios 

do mundo real de design para empresas multinacionais. 

Ao longo do desenvolvimento dos projetos, os estudantes passam por processos intensos de 

tentativa e erro de detecção de questões e detalhes, ideação e criação rápida de protótipos 

para criar e desenvolver novos conceitos de produtos. Os grupos fazem pesquisa aprofundada 

na fase de desenvolvimento de conceitos de design procurando sempre fontes credíveis e 

evidência científica para as suas decisões. Os estudantes reagem de forma diferente a este 

processo de acordo com o seu estilo de aprendizagem. 

Cada equipa no ME310 colabora com outra equipa de uma universidade de outro país durante 

cada projecto. Para este fim terão formações prévias em temas como: Estilos de comunicação 

e Gestão de conflitos.  Esta experiência é crucial para o bom funcionamento dos 

grupos/equipas. Todas as equipas no ME310 tipicamente começam os seus projetos na 

Universidade de Standford onde participam numa sessão de brainstorming inicial e 

experienciam a cultura empresarial de Silicon Valley. 

A prova final consiste numa apresentação oral dos protótipos desenvolvidos ao longo dos 

projectos da pós-graduação apresentados na Standford Design EXP a cada julho na Califórnia. 

A maioria dos estudantes que procuram esta pós-graduação sente um grande entusiasmo por 

poder experienciar um modelo pedagógico inovador e com maior ligação àquilo que terá de 

fazer na sua prática profissional, algo que nem sempre acontece na formação ao nível da 

licenciatura. 

Este curso é procurado pelos estudantes devido ao seu modelo pedagógico inovador e há 

possibilidade de lhes serem atribuídas bolsas de mobilidade. 

 

 

Baseado na notícia disponível em  : https://portal.ipp.pt/me310.aspx  
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