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de Arquitetura

FA
U

P



ARQUITETURA 
Grau Mestrado Integrado 
Duração 5 anos / 300 ECTS 

Vagas 2020: 117
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 177,0 · 2.ª Fase 177,0 
Provas de ingresso (uma das seguintes): 03 Desenho | 
10 Geometria Descritiva | 16 Matemática 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 100 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

Herdeiro de uma longa tradição para a qual contribuíram fi-
guras maiores da produção arquitetónica portuguesa e por-
tuense, como Marques da Silva, Carlos Ramos, Fernando Tá-
vora, Álvaro Siza (Pritzker 1992) e Eduardo Souto de Moura 
(Pritzker 2011), o curso de arquitetura da Escola do Porto as-
senta numa formação generalista orientada para o exercício 
da profissão. Partindo da centralidade da unidade curricular 
de Projeto, que é transversal a todos os anos do curso, o 
plano de estudos estrutura-se em torno das áreas da Teoria 
e História, da Construção, da Urbanística, salientando-se a 
importância do Desenho como instrumento de pensamento e 
processo de conhecimento. O grau de mestre comprova um 
nível aprofundado de conhecimentos nas áreas disciplinares 
da arquitetura e da urbanística, atestando a capacidade para 
o exercício da profissão em diferentes contextos e escalas de 
intervenção e/ou para o desenvolvimento de uma carreira de 
investigação. Áreas Científicas: Arquitetura, Desenho, Tecno-
logia da Construção, Urbanística. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Gabinetes de arquitetura e urbanismo, colaborando no de-
senvolvimento do projeto em todas as suas fases e em áreas 
como a reabilitação, projeto urbano, sustentabilidade, entre 
outras. As habilitações permitem a prática da docência e in-
vestigação em instituições de ensino superior, bem como a 
integração em autarquias e serviços centrais do Estado, a co-
laboração em empresas de construção, fiscalização e gestão 
de obra ou serviços de consultadoria.
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ARTES PLÁSTICAS
RAMOS ESCULTURA, MULTIMÉDIA, PINTURA 

Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 4 anos / 240 ECTS 

Vagas 2020: 84 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 162,0 · 2.ª Fase 170,0 
Provas de ingresso: 03 Desenho 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 95 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

O curso fornece uma sólida preparação no domínio da Pin-
tura, Escultura e Multimédia. O primeiro ano é comum, com 
opção de ramo no segundo ano, de acordo com as três áreas 
científicas de especialização, destinadas a proporcionar me-
lhor concordância com as práticas artísticas contemporâ-
neas. Fomenta a criação artística no âmbito da Pintura, da 
Escultura e do Multimédia, em concordância com o projeto 
de formação definido pelo estudante, considerando a oferta 
de UCs Optativas nos domínios já referidos e nas áreas cien-
tíficas do Desenho e das Ciências da Arte. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Atividades de criação artística nos domínios da pintura, es-
cultura e do multimédia; atividades no mercado artístico e 
editorial; nas áreas do teatro, da televisão e outras similares; 
no ensino artístico e tecnológico, assim como para a ação 
cultural no âmbito das Artes Plásticas, como a produção ar-
tística, investigação, direção, gestão e coordenação em equi-
pas mono e pluridisciplinares, em estudos de índole tecnoló-
gica ou artística, em projetos para o espaço público e privado, 
na produção de obras de arte na indústria ou cenografia; em 
funções de consultoria e peritagem; na colaboração em mu-
seus e atividades relacionadas com o património artístico; na 
investigação teórica sobre arte, nomeadamente nas áreas da 
crítica, história ou teoria da arte.
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DESIGN DE COMUNICAÇÃO
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 4 anos / 240 ECTS 

Vagas 2020: 54
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 172,5 · 2.ª Fase 185,0 
Provas de ingresso: 03 Desenho 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 95 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

O curso tem como objetivo a formação de profissionais nos 
diversos campos do design de comunicação contemporâneo, 
desenvolvendo-se através de duas componentes comple-
mentares: a prática, associada às realidades culturais e de 
mercado, e a conceptual e investigativa que permite aos fu-
turos designers construir o seu espaço de autoria, desenvol-
vimento e crítica. Áreas de estudo: multimédia, novos media 
e culturas digitais; Design editorial e tipografia; Ilustração; 
Identidade corporativa e institucional; Estudos e práticas da 
fotografia e do audiovisual; História e crítica do design; Estu-
dos de cultura visual. A licenciatura estabelece uma relação 
próxima com o curso de artes plásticas e confere acesso a 
pós-graduações e mestrados, nomeadamente aos mestrados 
da FBAUP. Permite ainda acesso a doutoramentos nacionais e 
internacionais em áreas do design, multimédia, artes e estu-
dos de cultura visual. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Exercício da profissão liberal e liderança de equipas multi-
disciplinares de design de comunicação, multimédia e me-
dia digitais; Docência nas áreas do design e cultura visual; 
Consultoria de design e curadoria de exposições ou eventos 
ligados ao design e à cultura visual.
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ARQUITETURA PAISAGISTA  
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 25
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 123,5 · 2.ª Fase 136,5 
Provas de ingresso (uma das seguintes): 02 Biologia 
e Geologia | 10 Geometria Descritiva 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

É uma área de conhecimento interdisciplinar que combina 
ciência e arte. Sustenta-se nas ciências naturais, sociais e 
tecnológicas, nas humanidades e nas artes. A paisagem é o 
foco de estudo e intervenção e os trabalhos vão desde a es-
cala do ordenamento do território e da conservação e gestão 
de grandes e complexas paisagens até ao projeto de qualifi-
cação do espaço público e de parques e jardins de diversas 
tipologias. Os arquitetos paisagistas planeiam, projetam e ge-
rem espaços exteriores onde as pessoas vivem, trabalham 
e se recreiam, harmonizando valores estéticos, funcionais e 
ambientais. O ordenamento de paisagens ambiental, social 
e economicamente sustentáveis, que promovam a qualidade 
de vida das comunidades humanas e o bem-estar social, a 
diversidade biológica, a qualidade paisagística e o bom fun-
cionamento ecológico, é o objetivo do seu trabalho. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Pelas competências em projeto, técnicas de construção e 
gestão, conhecimento da dinâmica dos sistemas vivos, capa-
cidade de análise e interpretação da paisagem e manipulação 
de tecnologias de comunicação e representação, os licencia-
dos estão aptos a integrar gabinetes de arquitetura paisagis-
ta, arquitetura, urbanismo e engenharia, autarquias e serviços 
centrais do Estado, instituições detentoras ou gestoras de 
paisagens, empresas de construção e manutenção de es-
paços verdes. A possibilidade de criação dos seus próprios 
ateliês de estudos e projetos ou de empresas de construção 
e manutenção, enquadra-se na capacidade empreendedora 
destes licenciados, fomentada pela sua formação académica 
de cariz profissionalizante.
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BIOLOGIA 
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 131 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 141,5 · 2.ª Fase 141,5 
Provas de ingresso (uma das seguintes): 02 Biologia 
e Geologia | 07 Física e Química 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

O curso permite uma formação teórica e prática (laborato-
rial e de campo) nas principais áreas da Biologia, incluindo 
Biodiversidade, Biologia Humana, Ecologia, Evolução, Fisiolo-
gia, Genética e Microbiologia, abordados nos aspetos clássi-
cos e modernos decorrentes da Biologia Celular e Molecu-
lar, Bioquímica e Biotecnologia. Áreas: Saúde – Laboratórios, 
Histologia e Anatomia, Medicina Forense, Análises Clínicas e 
Genética; Ambiente - Gestão e Ordenamento dos Recursos 
Naturais, Conservação, Gestão Ambiental, Recuperação e 
Monitorização, etc; Indústria Alimentar e Farmacêutica - in-
vestigação (criação de novos produtos), produção (controlo 
de qualidade), entre outras; Análises Forenses - Toxicologia 
Forense, Biologia Forense. Possibilidade de prosseguir estu-
dos conducentes à obtenção de graus académicos (Mestra-
do, Doutoramento), desenvolvendo trabalhos de investigação 
tanto em áreas fundamentais como aplicadas do conheci-
mento biológico.

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Ambiente, Gestão de Recursos Vivos, Saúde (Pública e Am-
biental), Biotecnologia, Indústria Alimentar, Produção Vegetal 
e Animal, Análises Forenses, etc. Ensino (Ensino Secundário). 
Um biólogo pode exercer funções em autarquias, Parques 
Naturais e Áreas Protegidas, Comissões de Desenvolvimento, 
Faculdades e Escolas de Ensino Superior, Secundário ou Bá-
sico, Hospitais, IPO, Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas (ICNF), Empresas, laboratórios, etc.
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BIOQUÍMICA  
(lecionação conjunta pela FCUP e ICBAS)

Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 80
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 169,0 · 2.ª Fase 171,0 
Provas de ingresso (uma das seguintes): 02 Biologia 
02 Biologia e Geologia | 07 Física e Química 
Sede administrativa Faculdade de Ciências 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

O curso tem como objetivo definir e caracterizar as biomo-
léculas, analisando a estrutura, função, interconversões e in-
terações. Visando a compreensão dos processos biológicos a 
diferentes níveis de complexidade (moléculas, células, teci-
dos, órgãos e organismos), a Bioquímica é uma área científica 
eminentemente interdisciplinar. Áreas: Investigação em La-
boratórios de Universidades, Centros de Investigação ou em-
presas, em ciência básica ou aplicada; Compreensão ao nível 
molecular da arquitetura, divisão e diferenciação das células 
(com implicações da Genética e Oncologia à Engenharia de 
Tecidos); Manipulação de moléculas e células para produção 
de substâncias com atividade biológica (e.g., novos fármacos); 
estratégias de síntese e purificação de substâncias biológicas 
e monitorização de processos produtivos. A obtenção de um 
Mestrado e um Doutoramento tem sido um dos principais 
percursos dos Bioquímicos da U.Porto. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Laboratórios de investigação, unidades de transferência de 
tecnologia, indústrias alimentares, ou atividades de nature-
za técnica nas áreas ligadas à saúde, alimentos, ambiente 
ou biotecnologia. Áreas de atuação: Alimentar - controlo de 
qualidade e processos de conservação de alimentos, micro-
biologia; Investigação científica; Investigação criminal – Se-
quenciação de DNA, determinação de paternidade; Indústria 
farmacêutica – síntese e teste de novos fármacos; Polímeros 
– Uso de novos polímeros para aplicação em administração 
de drogas (“drug delivery”), em veiculação de DNA.
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CIÊNCIA DE 
COMPUTADORES 
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 57 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 143,5 · 2.ª Fase 155,0 
Provas de ingresso: 19 Matemática A 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

Um especialista em sistemas computacionais pode ter como 
funções consultoria em tecnologias da informação, o desen-
volvimento e gestão de sistemas de informação, a instalação 
e administração de sistemas em rede, gestão e desenvolvi-
mento de bases de dados, programação para sistemas mó-
veis/WEB e multimédia, ensino de tecnologias de informação 
e investigação. Áreas: Desenho, Implementação e Desenvolvi-
mento de software - desenvolvimento e manutenção de sof-
tware genérico ou especializado, desde sistemas de apoio ao 
ambiente clínico, aplicações multimédia, ciência de dados ou 
até jogos de computador; desenvolvimento de sistemas com-
putacionais de razoável dimensão, com implementação e/ou 
escolha apropriada de algoritmos, linguagens, bibliotecas e 
interfaces com o utilizador; instalação e suporte de sistemas 
computacionais – configuração e manutenção de software 
nos mais diversos sistemas de operação, de bases de dados e 
de aplicações computacionais; ensino de Informática na área 
da Tecnologia de Informação. Possibilidade de continuação de 
estudos para um segundo ciclo. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Desenvolvimento de software fiável e eficiente, segurança e 
desenvolvimento de aplicações móveis/WEB e multimédia. 
Pode exercer funções na Indústria de tecnologias de infor-
mação, departamentos e/ou serviços de informática, com-
panhias de telecomunicações fixas e móveis, empresas de 
desenvolvimento de software, ensino médio, superior e labo-
ratórios de investigação.
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CIÊNCIAS E 
TECNOLOGIA 
DO AMBIENTE 
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 40 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 133,5 · 2.ª Fase 131,0 
Provas de ingresso (uma das seguintes): 02 Biologia 
e Geologia | 07 Física e Química | 16 Matemática 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

O curso pretende formar técnicos para a avaliação e monitor-
ização da qualidade do ambiente (água, acompanhamento de 
processos de impacte ambiental. Formação Científico-Tec-
nológica em Ambiente; desenvolvimento e gestão de Uni-
dades de Tratamento de Águas Residuais; auditorias ambien-
tais; gestão e conservação de recursos naturais e de resíduos 
sólidos urbanos, industriais, de construção e demolição. Cál-
culo e Avaliação de Seguros de Responsabilidade Ambiental. 
Dinamização de Atividades de Educação Ambiental. Relações 
entre Qualidade do Ambiente e Saúde Humana. Áreas de at-
uação: Ambiente – monitorização e controlo da poluição, es-
tudo de fatores/sistemas ambientais, avaliações de risco, im-
pacte ambiental das ações antrópicas, educação ambiental, 
verificação de regulamentos ambientais; Gestão – gestão de 
resíduos sólidos, de águas residuais, da qualidade do ambi-
ente, natural e industrial; Investigação – o desenvolvimento 
de novos materiais sustentáveis, o efeito de poluentes emer-
gentes na saúde/doença humana, novas técnicas de moni-
torização ambiental e proteção humana e novos processos 
de tratamento de águas residuais ou reciclagem de resíduos. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Empresas de serviços na área do Ambiente. Indústrias. Ad-
ministração central e local. Entidades que promovam ações 
de educação ambiental. Áreas naturais com estatuto de 
conservação e proteção. Empresas de consultoria, de fiscal-
ização e monitorização ambiental. Centros de Investigação. 
Docência Universitária.
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ENGENHARIA 
DE REDES 
E SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
Grau Mestrado Integrado 
Duração 5 anos / 300 ECTS 

Vagas 2020: 70 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 136,0 · 2.ª Fase 151,0 
Provas de ingresso: 19 Matemática A 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

Formação de profissionais qualificados para a análise, planea-
mento, instalação e administração de sistemas informáticos 
complexos de armazenamento e processamento distribuído 
de dados. No final do ciclo de estudos, os estudantes têm 
competências para realizarem as seguintes atividades: pla-
neamento de infraestruturas para redes complexas de com-
putadores e respetivos serviços; desenho e implementação 
de software; coordenação e gestão de tarefas relacionadas 
com o desenvolvimento de software; análise e mitigação de 
riscos de segurança e de invasão da privacidade em sistemas 
de informação; serviços de consultadoria no planeamento e 
administração de redes e sistemas de informação; desenvol-
vimento de sistemas de elevado desempenho e alta disponi-
bilidade; ensino de informática. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Um Engenheiro de Redes e Sistemas Informáticos pode exer-
cer funções na indústria de tecnologias de informação, redes 
de comunicação, sistemas distribuídos, segurança informá-
tica, desenvolvimento de aplicações web, departamentos e/
ou serviços de informática, empresas de telecomunicações 
fixas e móveis, empresas de desenvolvimento de software 
em diversas áreas, ensino médio e superior e em laboratórios 
de investigação.
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ENGENHARIA FÍSICA 
Grau Mestrado Integrado
Duração 5 anos / 300 ECTS 

Vagas 2020: 60
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 166,8 · 2.ª Fase 173,3 
Provas de ingresso: 07 Física e Química + 19 Matemática A 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

O objetivo é formar profissionais habilitados a praticar atos 
de Engenharia, baseados nos conhecimentos adquiridos nas 
áreas de especialização, nomeadamente Materiais Avançados, 
Micro e Nano Dispositivos, Nanotecnologia, Spintrónica, Óti-
ca, Optoelectrónica, Lasers, Comunicação e Instrumentação 
e em aspetos fundamentais e aplicados, orientados para a 
Engenharia. Permite o domínio de técnicas experimentais 
avançadas nas áreas de Materiais, Optoelectrónica, Lasers e 
Comunicações, assim como adquirir competências na con-
ceção, implementação e demonstração dessas técnicas, na 
produção de equipamentos, modelização de sistemas físicos 
e técnicas numéricas/ computacionais de aplicação muito 
geral. Fornece uma visão abrangente dos fundamentos e do 
papel das tecnologias avançadas e da inovação tecnológica e 
adquirir competências no domínio da gestão de tecnologia e 
de projetos de I&D. Potencia o desenvolvimento de atividades 
de estudo, conceção e projeto computacional/experimental, 
integrando competências adquiridas nas várias áreas de for-
mação: Ciências Básicas, Ciências de Engenharia, Ciências de 
Especialidade e Ciências Complementares.  

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Sectores de I&D industrial; empresas de serviços, consulta-
doria e gestão tecnológica; laboratórios de controlo de quali-
dade e certificação; I&D em ambiente académico; Metrologia, 
Tecnologias de Saúde e Biologia, Sistemas de Informação e 
Comunicação, Tecnologias de Criogenia e Alto Vácuo, Ma-
teriais Funcionais e Micro/Nano Dispositivos em Eletrónica, 
Optoelectrónica e Comunicações, Sensorização, Lasers e In-
strumentação.
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ENGENHARIA 
GEOESPACIAL
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 23
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 121,8 · 2.ª Fase 106,3 
Provas de ingresso: 07 Física e Química + 19 Matemática A 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

O 1.º ciclo em Engenharia Geoespacial tem como objetivo aliar 
uma sólida formação nas ciências fundamentais e na infor-
mática com áreas tecnológicas específicas tais como a de-
teção remota, o posicionamento por satélite e os sistemas 
de informação geográfica (SIG). Nas unidades curriculares da 
especialidade, os estudantes irão adquirir conhecimentos re-
lacionados com a aquisição, o processamento, tratamento e 
análise de informação geoespacial com recurso às mais re-
centes tecnologias de aquisição de informação georreferen-
ciada utilizando plataformas espaciais, aéreas e terrestres e 
marinhas. O estudante de Engenharia Geoespacial realizará, 
no último ano, um estágio em ambiente empresarial ou em 
departamentos do estado, que lhe proporcionará o contacto 
direto com a realidade profissional. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Os licenciados em Engenharia Geoespacial poderão desem-
penhar tarefas no setor privado, na administração pública, 
em instituições europeias ou na investigação científica em 
diferente áreas: posicionamento e navegação por satélite; 
processamento e análise de dados de deteção remota; es-
tudo do oceano costeiro e profundo; cadastro; tratar, agre-
gar e disponibilizar informação em ambiente web; explorar, 
manipular e analisar informação geoespacial, nomeadamente 
a obtida a partir de sensores de observação da Terra, ou de 
sistemas de posicionamento e navegação globais, entre ou-
tras técnicas de aquisição de informação georreferenciada/
geoespacial; adquirir informação geoespacial com recurso a 
veículos terrestres, marinhos e aéreos não tripulados (VANTs); 
desenvolver, implementar e disponibilizar aplicações SIG para 
aplicações em agronomia, ambiente, geologia, biologia, etc. 
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FÍSICA
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 41
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 171,8 · 2.ª Fase 167,5 
Provas de ingresso: 07 Física e Química + 19 Matemática A 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

O curso, nos seus perfis de Física e Astrofísica, combina 
reflexão e intuição sobre o mundo, matemática avançada, 
computação e envolvência experimental na procura de com-
preensão de fenómenos naturais. O desafio é descobrir as 
leis que determinam o funcionamento do mundo. Daí decorre 
a capacidade da utilização controlada de sistemas e proces-
sos com suporte nessas leis, em síntese designada de Tecno-
logia. Permite continuar para o segundo ciclo em Física (teóri-
ca ou experimental), em Astronomia, em Engenharia Física, 
ou em outras Engenharias e áreas pluridisciplinares (Física 
Médica, Biofísica, Ambiente, Gestão de Recursos, entre out-
ras) e prosseguir para um terceiro ciclo através de programas 
doutorais em todas as áreas da Física, Astronomia e Engen-
haria. Outro perfil de estudos é a Formação de Professores 
(especialidade em Ensino de Física e Química). 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Um Físico poderá exercer funções de investigador, professor, 
técnico e consultor em áreas variadas, desde a indústria ao 
ambiente empresarial incluindo a Banca e os Seguros. Pode 
ainda ocupar cargos técnicos de nível intermédio (Labo-
ratórios do Estado, Escolas, Controlo de Qualidade, Serviços/
Departamentos de Física-Médica em Hospitais e Clínicas, 
Empresas de Equipamento Médico, Serviços Financeiros, Se-
guradoras, Indústrias, Tecnologia de Informação).
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GEOLOGIA 
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 33
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 118,0 · 2.ª Fase 123,5 
Provas de ingresso (uma das seguintes): 02 Biologia 
e Geologia | 07 Física e Química | 09 Geografia 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

O curso fornece formação básica na área das Ciências da Ter-
ra para o exercício de cargos técnicos em diferentes setores 
de atividade: produção, análise e interpretação de informa-
ções geológicas, geoquímicas, geofísicas e de outras fontes; 
identificação de riscos de catástrofes naturais (deslizamen-
tos de terra, terramotos e erupções vulcânicas); investigação 
da composição da crusta terrestre através da recolha, análise, 
avaliação e classificação das rochas minerais, solos, e fósseis; 
determinação de características físicas da Terra utilizando 
equipamentos como sismógrafos, gravímetros e magnetóme-
tros; apoio à decisão sobre a construção de estradas e barra-
gens; avaliação das condições do solo e movimento de água 
de superfície/sub-superfície para fornecer pareceres sobre a 
localização de espaços para resíduos ou recuperação de lo-
cais contaminados; orientar explorações mineiras, prospeção 
de novos recursos minerais e gestão dos recursos geológicos. 
Áreas de atuação: Prospeção e exploração de recursos geo-
lógicos, hidrogeológicos e energéticos, caraterização de ma-
teriais geológicos, apoio ao desenvolvimento de projetos de 
engenharia, de hidrogeologia, estudos de impacto ambiental 
ou de remediação ambiental, entre outros. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Empresas privadas nacionais e estrangeiras que operam nas 
áreas acima identificadas. Empresas Públicas, Câmaras Mu-
nicipais, Instituições de Ensino Superior e de Investigação 
Científica e Técnica. Mercado principal de trabalho: Portugal, 
PALOP e países emergentes.
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MATEMÁTICA 
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 56
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 155,0 · 2.ª Fase 151,0 
Provas de ingresso (um dos seguintes conjuntos):  
19 Matemática A | 
02 Biologia e Geologia + 19 Matemática A | 
07 Física e Química + 19 Matemática A 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

O curso irá dotar o estudante de uma sólida e ampla for-
mação básica, garantindo os conhecimentos fundamen-
tais nas áreas principais da Matemática e o contacto com 
as suas aplicações. O estudante pode personalizar parte do 
percurso académico de acordo com as orientações vocacio-
nais e expectativas profissionais, usufruindo da multidisci-
plinaridade do conhecimento na FCUP em ciências exatas e 
naturais, ciência de computadores e aplicações à tecnolo-
gia. Pretende-se que o estudante adquira conhecimentos e 
competências que lhe permitam prosseguir qualquer percur-
so académico ou profissional na área de Matemática ou em 
áreas afins, para as quais a formação básica em Matemática 
constitui uma mais-valia relevante. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Diversos setores da indústria, serviços, tecnologia, atividades 
financeiras ligadas à banca e seguros, telecomunicações e 
transportes, exercendo funções em áreas variadas como 
modelação matemática, análise estatística, análise de dados 
e desenvolvimento de algoritmos e de software informático. 
O estudante poderá ainda optar pela frequência de um 2º 
ciclo em formação de professores de Matemática para o 3º 
ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário; frequência de 
um 2º e 3º ciclos em Matemática fundamental ou aplicada e 
a frequência de um 2º ciclo em áreas afins, como Ciências, 
Engenharia, Economia, Gestão e Informática, entre outras.
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QUÍMICA
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 45 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 112,8 · 2.ª Fase 133,0 
Provas de ingresso: 07 Física e Química + 19 Matemática A 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

O curso permite o desempenho de funções científicas, téc-
nicas e de gestão em contexto laboratorial, industrial e de 
prestação de serviços; desenvolvimento de produto e pro-
dução industrial, integração em equipas de projeto nas áreas 
de química, engenharia química, ciência e engenharia de ma-
teriais, ambiente, saúde, energia, entre outras áreas; comer-
cialização, demonstração e apoio técnico de equipamento in-
dustrial, controlo de qualidade; integração em equipas de I&D 
fundamental e tecnológico nas áreas vocacionais de quími-
ca, engenharia química, ciências farmacêuticas, biotecnolo-
gia, ciências alimentares, controlo de qualidade e ambiental, 
ciência e engenharia de materiais e outras áreas com compo-
nente científica e tecnológica. Docência nos ensinos básico, 
secundário ou superior. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Tecido empresarial e industrial, Laboratórios de apoio à in-
dústria; Laboratórios do estado; Laboratórios de controlo 
de qualidade; Empresas de comercialização de produtos e 
equipamentos; Escolas e universidades. Áreas de atuação: 
Indústria e sector alimentares; Investigação científica e de-
senvolvimento tecnológico; Investigação policial e criminal; 
indústria têxtil e calçado; setor comercial e apoio técnico 
em equipamentos; ciência e engenharia de novos materiais; 
sustentabilidade ambiental; indústria petroquímica e energia; 
biotecnologia; consultoria, gestão industrial e empresarial; 
ensino (mediante estudos complementares).
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de Ciências 
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CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 4 anos / 240 ECTS 

Vagas 2020: 65 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 152,0 · 2.ª Fase 158,5 
Provas de ingresso: 02 Biologia e Geologia + 07 Física 
e Química 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 100 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

A Licenciatura em Ciências da Nutrição tem como principal 
objetivo a formação de futuros Nutricionistas. Trata-se de 
formação abrangente que engloba o estudo e a investiga-
ção em matérias relacionadas com os seres vivos (fisiologia 
e anato - mia humana, biologia celular e molecular, química 
orgânica, imunologia, genética), os alimentos e nutrimentos 
(composição nutricional dos alimentos, tecnologia alimentar, 
bromatologia, gastrotecnia e microbiologia alimentar) a ali-
mentação e a nutrição e o respetivo impacto na saúde (nu-
trição e alimentação humana, nutrição pediátrica, toxicolo-
gia, patologia e dietoterapia,…), o impacto da alimentação na 
comunidade e na saúde pública (nutrição e saúde pública, 
epidemiologia, política nutricional e nutrição comunitária) e a 
alimentação coletiva (alimentação coletiva e gestão seguran-
ça alimentar). O nutricionista, um profissional de saúde, pode 
optar por exercer a sua profissão nas áreas da saúde públi-
ca, nutrição clínica, alimentação coletiva, desporto, indústria 
agroalimentar, investigação e ensino, podendo exercer, entre 
outros, em hospitais, centros de saúde, empresas, centros 
desportivos, farmácias, autarquias, instituições de ensino, 
tanto no setor público como privado. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Saúde Pública e Epidemiologia; Nutrição Clínica; Alimen-
tação Coletiva; Investigação e Ensino; Desporto e Indústria 
Agroalimentar.
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de Desporto
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CIÊNCIAS DO DESPORTO
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 123 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 142,0 · 2.ª Fase (não colocados) 
Provas de ingresso (uma das seguintes):  
02 Biologia e Geologia | 16 Matemática | 18 Português 
Pré-requisitos Grupo C - Aptidão funcional, física e desportiva 
(Tipo: Seleção | Forma de comprovação: Provas de aptidão) 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 100 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

O curso tem como objetivo o Desporto na pluralidade das 
suas formas e perspetivas, com atividades direcionadas para 
a excelência desportiva, saúde, recreação, reabilitação, per-
formance e transcendência da condição humana. Relaciona 
o ensino e a investigação, visando um modelo interativo e 
disponibilizando métodos e técnicas de investigação e inter-
venção social, contribuindo para a formação ética, estética e 
humanista. Tem quatro ramos de especialização: Treino Des-
portivo (andebol, atletismo, basquetebol, futebol, ginástica, 
natação e voleibol); Desporto e Populações Especiais; Exercí-
cio e Saúde; Gestão Desportiva.

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Domínio Escolar - acesso ao 2º ciclo em Ensino de Educação 
Física nos Ensinos Básico e Secundário para a lecionação das 
disciplinas de Educação Física e outras, no sistema educativo 
público e privado, em diferentes níveis de ensino. Domínio 
Desportivo – reconhecimento da formação parcial ou total em 
diferentes ramos do treino desportivo: Andebol, Basquetebol, 
Voleibol, Atletismo, Ginástica, Natação, Pólo Aquático; Futebol. 
Exercício e Saúde - Atividade física, lazer, recreação, bem-es-
tar das populações em geral e aconselhamento de estilos de 
vida ativos e saudáveis. Desporto e Populações especiais – in-
tervir em populações com necessidades educativas especiais 
numa perspetiva de atividade física, recreação ou desporto 
adaptado. Gestão Desportiva: assumir cargos de Gestor, Di-
retor, Consultor, Administrador, Assessor, Auditor, Empresário, 
Técnico Superior do Desporto em diversas instituições.
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de Direito
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CRIMINOLOGIA
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 4 anos / 240 ECTS 

Vagas 2020: 41 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 165,6 · 2.ª Fase 164,6 
Provas de ingresso (uma das seguintes): 
02 Biologia e Geologia | 11 História | 18 Português 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 120 pontos 
Provas de ingresso: 120 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 60% · Provas de ingresso: 40% 

A Criminologia consiste no estudo pluridisciplinar do fenó-
meno criminal, constituindo-se no cruzamento dos saberes, 
a desviância e os sistemas de controlo social. Articula conhe-
cimentos de diferentes áreas científicas e seus métodos, para 
conhecer o crime, a criminalidade, o delinquente, a vítima e 
a reação social. Baseia-se em conceitos, perspetivas e meto-
dologias das ciências humanas e sociais, das ciências jurídi-
cas e das ciências biomédicas. Áreas científicas: Criminologia, 
Direito, Ciências do Comportamento, Estatística, Métodos de 
Investigação Científica e Ciências Forenses.

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Forças policiais, sistema prisional, serviços de reinserção so-
cial e execução de medidas e penas, centros educativos para 
menores delinquentes, centros de acolhimento para crianças 
e jovens e de assistência a vítimas, programas de preven-
ção em diferentes contextos (institucional, escolas, proje-
tos comunitários) dirigidos à promoção de comportamentos 
pró-sociais de crianças e jovens, projetos de prevenção e 
tratamento da toxicodependência, de prevenção na área da 
criminalidade e da segurança, de investigação científica e en-
sino da criminologia. Atividades: análise criminológica; pla-
neamento de políticas criminais, conceção e execução de 
programas de prevenção, intervenção comunitária, media-
ção, consultadoria em diversas áreas, conceção de políticas 
sociais e penais (conceção de programas especiais para de-
linquentes ou vítimas e reforma dos sistemas de escolha e 
gestão das medidas penais), investigação científica e ensino.
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DIREITO
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 4 anos / 240 ECTS 

Vagas 2020: 146 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 174,0 · 2.ª Fase 172,8 
Provas de ingresso (uma das seguintes): 
11 História | 18 Português 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 120 pontos 
Provas de ingresso: 120 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 60% · Provas de ingresso: 40% 

O curso forma licenciados aptos para a atividade jurídica. 
O curso está estruturado de forma a proporcionar aos es-
tudantes, ao longo da sua duração, os conhecimentos es-
senciais sobre as diferentes áreas do ordenamento jurídico: 
ciências privatísticas, ciência políticas, ciências históricas, 
ciências económicas, ciências criminais, ciências adminis-
trativas e direito da União Europeia. Os estudantes têm dis-
ciplinas opcionais que permitem adequar a sua formação à 
variedade exigida pela vida profissional. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Advocacia - Em fase pré-processual ou perante os tribunais 
e órgãos do Estado; Magistratura Judicial- Jurisdição comum 
ou administrativa e fiscal; Magistratura do Ministério Públi-
co- Representação do Estado, pessoas coletivas públicas, ou 
privadas carecidas de representação e pessoas singulares; 
Diplomacia - Representação do Estado junto de estados ou 
organizações internacionais; Notariado - Atos previstos no 
Código do Notariado e legislação conexa para a celebração de 
negócios jurídicos; Registos - Atos e negócios jurídicos que 
constem de registos públicos (registo civil, comercial, pre-
dial, automóvel). Polícia Judiciária - Domínio de métodos de 
investigação em áreas como o tráfico de estupefacientes, de 
seres humanos e a criminalidade económico-financeira. So-
licitadoria – Atos que obriguem à obtenção de documentação 
para instrução de atos processuais; Consultadoria Jurídica - 
Apoio jurídico a empresas; Meios Alternativos de Resolução 
de Litígios - Juízes de paz e mediadores.
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ECONOMIA
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 208 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 171,3 · 2.ª Fase 177,0 
Provas de ingresso (uma das seguintes): 
19 Matemática A | 04 Economia + 19 Matemática A 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 120 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

O plano de estudos inclui um conjunto de disciplinas de Teo-
ria Económica e de Economia Aplicada, complementado com 
outras que fornecem o essencial suporte quantitativo e ainda 
por um conjunto forte (em relação a outros cursos de Econo-
mia) de disciplinas de Contabilidade e Gestão. No último ano 
é oferecida uma escolha limitada de disciplinas de opção que 
permitem uma adaptação às solicitações do mercado de tra-
balho e uma constante atenção aos contributos recentes de 
aplicação da Teoria Económica. O curso tem como objetivos 
proporcionar uma formação científica básica, sólida e atuali-
zada, desenvolver as atitudes e as competências necessárias 
para a formação ao longo da vida e oferecer oportunidades e 
meios para a qualificação cultural e o empenhamento cívi-
co dos estudantes. Constitui o primeiro patamar coerente de 
formação, que se prolonga por programas de pós-graduação, 
conferentes ou não de grau académico. O curso/CE encon-
tra-se acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do 
Ensino Superior (A3ES). 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Os estudantes ficam habilitados a desempenhar funções nas 
seguintes áreas: análise e consultoria económica, apoio à de-
finição de políticas públicas, sistemas de informação, finan-
ças e gestão de empresas nas suas diversas vertentes (estra-
tégica e operacional).
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GESTÃO
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 158 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 178,0 · 2.ª Fase 182,5 
Provas de ingresso (um dos seguintes conjuntos): 
19 Matemática A | 04 Economia + 19 Matemática A 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

Para além de uma sólida formação nas várias áreas das ciên-
cias empresariais e da economia, o curso beneficia do con-
tributo de outras disciplinas das ciências sociais, do direito, 
da matemática e da informática. Integra ainda unidades cur-
riculares orientadas para o desenvolvimento de competên-
cias pessoais e sociais (soft skills). A qualidade da formação 
científica é complementada com a possibilidade de partici-
pação em programas de intercâmbio internacional de estu-
dantes, bem como em múltiplas atividades culturais e asso-
ciativas na comunidade académica. A organização do curso 
tem como principal objetivo a aquisição de conhecimentos e 
o desenvolvimento de competências transversais que permi-
tam aos estudantes uma entrada qualificada no mercado de 
trabalho, desempenhando funções técnicas e de gestão em 
empresas e outras organizações, nas áreas financeira, comer-
cial e de marketing, de operações e de recursos humanos. O 
curso/CE encontra-se acreditado pela Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior (A3ES). 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Os estudantes ficam habilitados a desempenhar funções de 
consultoria e gestão de empresas nas seguintes áreas: finan-
ceira, marketing, operações e logística, recursos humanos, 
auditoria, fiscalidade, contabilidade e controlo de gestão.
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BIOENGENHARIA
(lecionação conjunta pela FEUP e ICBAS)

Grau Mestrado Integrado 
Duração 5 anos / 300 ECTS 

Vagas 2020: 76
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 186,5 · 2.ª Fase 192,8 
Provas de ingresso (um dos seguintes conjuntos): 
02 Biologia e Geologia + 19 Matemática A | 07 Física 
e Química + 19 Matemática A 
Sede administrativa Faculdade de Engenharia

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

Iniciativa conjunta da Faculdade de Engenharia (FEUP) e do 
ICBAS (Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar), o curso 
engloba diferentes aplicações de Engenharia correspondem 
a mercados de trabalho diferenciados, mas com formação 
de base comum. Prepara para a resolução multidisciplinar de 
problemas de biomedicina e de biotecnologia industrial, sob 
as perspetivas da engenharia de processos e engenharia mo-
lecular. Tem três ramos ou especializações (Engenharia Bio-
médica, Biológica e Biotecnologia Molecular), após um tronco 
comum de dois anos. Os dois primeiros ramos estão centra-
dos na Faculdade de Engenharia, enquanto o terceiro Ramo 
está centrado no ICBAS. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Ramo Engenharia Biomédica – instrumentação biomédica, 
processamento e análise de sinais e imagens biomédicas, 
dispositivos médicos (próteses externas e internas), enge-
nharia de tecidos (nomeadamente para medicina regenera-
tiva) telemedicina, bioinformática, robótica médica (cirurgia 
minimamente invasiva) e biónica. Ramo Engenharia Biológica 
– indústrias de processos químico-biológicos (farmacêutica, 
alimentar, cosméticos, aromas) e de valorização de materiais 
naturais (madeira, couro, materiais e produtos de origem ma-
rinha), ambiente e saúde ambiental (tratamento de resíduos 
contaminados, qualidade ambiental em unidades hospitala-
res e empresas da área da saúde). Ramo Biotecnologia Mole-
cular –conceção e desenvolvimento de novos produtos com 
base em biologia molecular, particularmente fármacos e sis-
temas de diagnóstico.
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CIÊNCIAS DE 
ENGENHARIA 
ENGENHARIA DE MINAS 
E GEO-AMBIENTE
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 20 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 115,3 · 2.ª Fase 132,5 
Provas de ingresso (um dos seguintes conjuntos): 
02 Biologia e Geologia + 19 Matemática A | 07 Física 
e Química + 19 Matemática A 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

O curso subdivide-se em três grandes grupos: Tecnologias 
Mineiras (Prospeção, Jazigos e Usufruto do Subsolo), Tecno-
logias Ambientais (Diagnóstico e Intervenção) e Tecnologia do 
Processo. Disponibiliza formação na área da engenharia dos 
Georrecursos e do Geoambiente – exploração de águas, minas 
e pedreiras, abertura de túneis, recuperação de sítios contam-
inados e prospeção geofísica.A formação contempla ainda os 
conhecimentos essenciais à atividade profissional do engen-
heiro (domínio da gestão), disciplinas avançadas e de projeto, 
suportando a criatividade dos alunos e a sua capacidade de, 
no futuro, se adaptarem ao desenvolvimento tecnológico. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Indústria extrativa, intervenção ambiental no subsolo, 
prestação de serviços e o ensino. Na área da indústria extra-
tiva: Exploração e tratamento de minérios metálicos, indus-
triais, combustíveis, rochas ornamentais e materiais inertes. 
Campos de atividade: indústria extrativa em minas, pedreiras, 
cimenteiras e indústria da água; construção civil, envolvendo 
movimentação de terras, túneis e barragens; serviços: lab-
oratórios de investigação aplicada, fiscalização e licencia-
mento, gabinetes de projeto e de planeamento. Na área do 
ambiente: Estudos de impacto e diagnóstico ambiental; tec-
nologias ambientais relativas ao tratamento de resíduos sóli-
dos e de intervenção em locais contaminados, especialmente 
água subterrânea e solos. Campos de atividade: Empresas 
vocacionadas para intervenções na área Geo-ambiente, gabi-
netes de projeto, serviços de ordenamento territorial.
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ENGENHARIA 
DO AMBIENTE
Grau Mestrado Integrado 
Duração 5 anos / 300 ECTS 

Vagas 2020: 34 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 141,8 · 2.ª Fase 136,3 
Provas de ingresso (um dos seguintes conjuntos): 
02 Biologia e Geologia + 19 Matemática A | 07 Física 
e Química + 19 Matemática A 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

O curso dá a conhecer a forma como os poluentes são ge-
rados, medidos e controlados, incluindo aulas laboratoriais 
e incentivos à discussão e crítica. Confere uma visão inte-
grada, holística e multidisciplinar aos problemas ambientais, 
desenvolvendo a capacidade de prevenir e de identificar efei-
tos ambientais perversos, de os solucionar tecnologicamente 
e de integrar as soluções num desenvolvimento industrial e 
social que se deseja sustentável.

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Empresas industriais, ambientais, em gabinetes de projeto, 
em serviços municipais e em agências governamentais. Sob 
o ponto de vista profissional, os Mestres em Engenharia do 
Ambiente devem possuir a capacidade para projetar e imple-
mentar tecnologias preventivas, de intervenção, de abatimen-
to e de reabilitação por forma a minorar ou eliminar os efeitos 
nefastos da poluição e diminuir a intensidade de utilização 
dos recursos naturais, minimizando os impactos negativos da 
atividade humana no Ambiente.
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ENGENHARIA CIVIL
Grau Mestrado Integrado 
Duração 5 anos / 300 ECTS 

Vagas 2020: 121 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 130,8 · 2.ª Fase 144,8 
Provas de ingresso: 
07 Física e Química + 19 Matemática A 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

O curso oferece uma formação de base sólida e forte conteú-
do científico, dando ênfase à interação entre teoria e prática. 
O objetivo principal é preparar os estudantes para que pos-
sam iniciar uma carreira profissional em empresas privadas, 
organizações públicas ou na investigação em Engenharia Civil 
ou áreas afins. Lucrando com a experiência e tradição de 
uma escola fundada em 1837, os estudantes podem desfru-
tar de um campus moderno, equipado com excelentes lab-
oratórios, biblioteca e instalações. Os Engenheiros Civis for-
mados na FEUP são capazes de lidar profissionalmente com 
uma ampla gama de temas complexos e estão preparados 
para desempenhar um papel de liderança em organizações 
públicas e privadas.

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Intervenção pública, no âmbito da construção de edifícios, 
vias de comunicação rodoviária e ferroviária, pontes e via-
dutos, aproveitamentos hidráulicos e obras de saneamento 
básico, enquanto que no domínio privado se direcionam so-
bretudo para edifícios de habitação, edifícios industriais e as 
variadas infraestruturas. para edifícios de habitação, edifícios 
industriais e as variadas infraestruturas.
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ENGENHARIA 
ELETROTÉCNICA 
E DE COMPUTADORES
Grau Mestrado Integrado 
Duração 5 anos / 300 ECTS 

Vagas 2020: 230 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 164,3 · 2.ª Fase 173,3 
Provas de ingresso: 
07 Física e Química + 19 Matemática A  

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

O MIEEC combina uma formação científica sólida e de es-
pectro largo com uma formação especializada nas diferen-
tes áreas da Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. 
O plano de estudos do curso define um tronco comum de 
dois anos, seguido dos seguintes três percursos formativos 
alternativos (ramos): Automação; Energia; Telecomunicações, 
Eletrónica e Computadores. Em cada um dos ramos existe 
uma área de formação comum e uma área de especialização, 
composta por unidades curriculares oferecido em regime de 
opção. Em todos os ramos o plano de estudos prevê ainda 
três unidades curriculares de formação complementar que 
os estudantes podem escolher de entre todas as unidades 
curriculares da Universidade do Porto e que estão sujeitas à 
aprovação da Comissão Científica do curso.

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
O Curso potencia múltiplas oportunidades profissionais nos 
setores da indústria e dos serviços ligados à Engenharia Ele-
trotécnica e aos Computadores. Estas oportunidades ma-
terializam- -se em atividades de inovação tecnológica e de 
conceção, exploração, manutenção e gestão, em áreas que 
vão da microeletrónica aos sistemas de informação, das co-
municações óticas aos sistemas de energia, e da automação 
e robótica à informática industrial e à administração de siste-
mas e redes de computadores.
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ENGENHARIA 
E GESTÃO 
INDUSTRIAL
Grau Mestrado Integrado 
Duração 5 anos / 300 ECTS 

Vagas 2020: 90
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 186,5 · 2.ª Fase 195,8 
Provas de ingresso: 
07 Física e Química + 19 Matemática A 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 140 pontos 
Provas de ingresso: 140 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

O curso concilia as ciências básicas da engenharia, nomea-
damente a Matemática e a Física com áreas tecnológicas. A 
componente tecnológica tem três áreas fundamentais: “Con-
ceção e Fabrico”, “Energia” e “Automação”. A gestão industrial 
promove o aprofundamento de conhecimentos nas áreas de 
Informática, Métodos Quantitativos, Gestão de Operações, 
Economia e Gestão de Empresas. Os estudantes do 4º e 5º 
ano do curso podem concorrer a programas de intercâmbio 
com universidades parceiras como Universidades Técnicas de 
Berlim e de Munique (Alemanha), Universidades Técnicas de 
Delft e Eindhoven (Holanda), Universidade de Lund (Suécia), 
Universidade Técnica de Tampere (Finlândia), entre outras.

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Funções de engenharia industrial e gestão, participando em 
processos de decisão nas áreas de produção, distribuição, 
logística, aprovisionamentos, manutenção, marketing, siste-
mas de informação. Àqueles que demonstrarem capacidade 
de liderança, abrir-se-ão perspetivas de uma carreira como 
executivos, que poderá conduzi-los a lugares de direção ou 
à criação de empresas inovadoras. Podem, ainda, optar por 
uma carreira de investigação em temas tão diversos como 
a modelação de processos de decisão, análise e otimização 
de operações industriais, avaliação de eficiência, desenvolvi-
mento de sistemas de informação para apoio à decisão, ou 
análise de estratégias integradas de distribuição e marketing.
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ENGENHARIA 
INFORMÁTICA 
E COMPUTAÇÃO
Grau Mestrado Integrado 
Duração 5 anos / 300 ECTS 

Vagas 2020: 160 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 178,3 · 2.ª Fase 192,0 
Provas de ingresso (um dos seguintes conjuntos): 07 Física 
e Química + 19 Matemática A | 19 Matemática A + 18 Português 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

O curso pretende transmitir conhecimentos metodológicos, 
científicos e técnicos que permitam satisfazer as necessida-
des crescentes em recursos humanos com educação supe-
rior nos domínios da arquitetura de sistemas informáticos e 
das tecnologias de informação e comunicação. Os três pri-
meiros anos dão uma sólida formação de base, abrangendo 
as competências científicas e de engenharia essenciais, mas 
também os conhecimentos fundamentais de banda larga nas 
diversas áreas da informática. Os diplomados terão uma for-
mação avançada em Engenharia Informática e Computação, 
podendo ter escolhido uma área de especialização ou manter 
um leque mais alargado de interesses, mercê de uma ampla 
oferta de opções. As especializações incluem: Engenharia de 
Software e Sistemas de Informação (2 subáreas com estes 
nomes); Redes e Tecnologias de Informação (subáreas de Tec-
nologias da Internet e de Infraestruturas Informáticas); Siste-
mas Inteligentes e Multimédia (2 subáreas com estes nomes). 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Arquitetura e conceção de sistemas de informação; Gestão de 
sistemas informáticos ou de centros de informática; Conceção 
e desenvolvimento de sistemas ou aplicações; Consultadoria 
e auditoria; Investigação ou desenvolvimento tecnológico.
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ENGENHARIA MECÂNICA
Grau Mestrado Integrado 
Duração 5 anos / 300 ECTS 

Vagas 2020: 181 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 178,5 · 2.ª Fase 182,3 
Provas de ingresso: 
07 Física e Química + 19 Matemática A 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 130 pontos 
Provas de ingresso: 130 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

O objetivo do curso é formar profissionais capazes de utilizar 
a competência técnica e os conhecimentos na resolução, de 
forma integrada, de um elevado número de problemas da hu-
manidade, como a melhoria das condições de vida e a suste-
ntabilidade do planeta. A formação permite projetar, realizar 
e interpretar os resultados de um programa experimental; 
utilizar a competência técnica e conhecimentos na resolução 
de um elevado número de problemas, de uma forma inte-
grada e inteligente; participar em equipas multidisciplinares; 
comunicar, a diferentes públicos e através de diversos mei-
os de comunicação, o conteúdo e a importância do seu tra-
balho. Oferece cinco especializações: Automação, Gestão da 
Produção; Energia Térmica; Projeto e Construção Mecânica; e 
Produção, Conceção e Fabrico.

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Construção de equipamentos mecânicos e térmicos (veícu-
los automóveis e ferroviários, máquinas-ferramenta, estru-
turas metálicas, caldeiras, permutadores de calor); produção 
de energia (térmica e eólica, novas energias, climatização, 
qualidade do ar interior); planeamento e gestão da produção 
(logística, transportes, manutenção industrial, gestão da qual-
idade e de recursos humanos; automação industrial (linhas 
de produção, robótica, sistemas de controlo); desenvolvimen-
to e aplicação de novos materiais (cerâmicos, compósitos, 
poliméricos, bio-materiais); projeto e desenvolvimento de no-
vos produtos (design integrado, ergonomia, sustentabilidade); 
criação de novas empresas de índole tecnológica; avaliação 
de projetos e consultadoria.
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ENGENHARIA 
METALÚRGICA 
E DE MATERIAIS
Grau Mestrado Integrado 
Duração 5 anos / 300 ECTS 

Vagas 2020: 27
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 157,8 · 2.ª Fase 164,0 
Provas de ingresso: 
07 Física e Química + 19 Matemática A 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

O curso tem como principal objetivo formar diplomados qua-
lificados para o exercício da função de Engenheiro de Mate-
riais, com capacidade de intervenção nos atuais desafios da 
sociedade, assegurando, uma sólida formação em Ciências 
dos Materiais, Caracterização, Tecnologia e Processamento, 
Projeto, Gestão e Inovação em Materiais. A Engenharia Meta-
lúrgica e de Materiais tem um papel fundamental na socie-
dade, contribuindo para o avanço tecnológico em áreas tão 
diversas como a indústria automóvel, aeroespacial, petroquí-
mica, biomédica ou eletrónica.  

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Os diplomados em Engenharia Metalúrgica e de Materiais têm 
encontrado colocação adequada às suas qualificações na In-
dústria, nos Serviços e na Investigação. As principais saídas 
profissionais abrangem um conjunto largo de empresas com 
necessidade de especialistas em metais, polímeros, cerâmi-
cos e compósitos, processamento de metais, fundição, tra-
tamentos térmicos, corrosão e aplicação de revestimentos, 
projeto de componentes, inspeção, ensaios e certificação de 
sistemas, gestão ambiental e tratamento de resíduos, gestão 
de operações e melhoria contínua.
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ENGENHARIA QUÍMICA
Grau Mestrado Integrado 
Duração 5 anos / 300 ECTS 

Vagas 2020: 63 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 165,8 · 2.ª Fase 171,8 
Provas de ingresso: 
07 Física e Química + 19 Matemática A 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

O curso adota um perfil de Ciência da Engenharia Química, 
proporcionando uma forte formação de base em Matemática, 
Química, Física, Ciências Biológicas e Ciências da Engenharia 
Química. Acentuando uma cultura prática de engenharia em 
simultâneo coma a atividade de projeto, o curso oferece aos 
estudantes a possibilidade de adquirirem competências mais 
específicas em três ramos distintos a partir do 4º ano: Pro-
cessos & Produto; Energia e Ambiente e Biotecnologia.

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Ingresso na indústria, na investigação, em atividade técni-
co-comercial ou na docência a nível de ensino técnico ou de 
ensino secundário. Nas áreas de potencial intervenção iden-
tificadas acima, a atividade funcional propriamente dita pode 
ocorrer tanto a nível de apoio à operação industrial, incluindo 
monitorização e controlo de processo, como a nível de gestão 
de produção, incluindo programação de operação e controlo 
de qualidade, como ainda em projeto e inovação industrial.
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CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 
Grau Mestrado Integrado 
Duração 5 anos / 300 ECTS 

Vagas 2020: 175
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 150,3 · 2.ª Fase 152,8 
Provas de ingresso: 
02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química 
Pré-requisitos Grupo B - Comunicação Interpessoal 
(Tipo: Seleção | Forma de comprovação: Atestado médico) 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 95 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

O curso proporciona uma formação de banda larga associan-
do as matérias básicas (primeiros 3 anos) às de especialidade 
(a partir do 3º ano), a que acresce um Estágio profissionali-
zante (2º semestre do 5º ano), integrador dos conhecimentos 
e facilitador da inserção na atividade profissional. Objetivo: 
profissionais altamente qualificados, capazes de exercerem 
atividades tradicionalmente associadas à profissão farma-
cêutica, nomeadamente Farmácia Comunitária, Farmácia 
Hospitalar, Indústria Farmacêutica, Distribuição de Medica-
mentos, Análises Clínicas, outras Análises Químicas e Bioló-
gicas e investigação.

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Análises Clínicas (pode assumir a Direção Técnica do Labora-
tório). Análises Químicas e Biológicas. Distribuição de Medica-
mentos (pode assumir a Direção Técnica). Farmácia Comuni-
tária (acesso às categorias de Diretor Técnico e Farmacêutico 
Adjunto). Farmácia Hospitalar. Indústria Farmacêutica. Inves-
tigação científica.
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ARQUEOLOGIA 
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 29 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 134,4 · 2.ª Fase 137,0 
Provas de ingresso (uma das seguintes):
09 Geografia | 11 História 
Pré-requisitos Grupo D - Capacidade de Visão 
(Tipo: Seleção | Forma de comprovação: Auto declaração 
do candidato) 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 60% · Provas de ingresso: 40% 

Formação com sólida base teórica e prática, fornecendo ap-
tidões profissionais para o ingresso no mercado laboral. O 
curso oferece uma estrutura curricular que abrange todas as 
grandes áreas, desde a Arqueologia Pré-Histórica à Arqueo-
logia Moderna e Contemporânea. O licenciado ficará apto a 
desempenhar tarefas na área da Arqueologia e do Património 
Cultural, nomeadamente nas vertentes da pesquisa e da in-
vestigação científica (de gabinete e de campo), da inventaria-
ção, da classificação, da gestão e da salvaguarda do Patrimó-
nio. Pretende-se que o estudante se torne: capaz de lidar 
com informação complexa e contraditória, sobretudo no que 
respeita a temas de natureza arqueológica, histórica, antro-
pológica e patrimonial; apto a integrar equipas multidiscipli-
nares e de aí desenvolver investigação; dotado de consciência 
crítica sobre o papel e o lugar do Homem no mundo e sobre 
a função social da Arqueologia. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Aptidão para desempenhar tarefas nos domínios do Patrimó-
nio Arqueológico e Cultural, nomeadamente em organismos 
da administração central e desconcentrada, em organismos 
autárquicos (gabinetes de arqueologia, divisões de patrimó-
nio, etc.), em museus (nacionais, municipais ou outros) e ins-
tituições públicas ou privadas com coleções, gabinetes de 
arquitetura, gabinetes de gestão patrimonial, empresas de 
Arqueologia e outras empresas ligadas ao Património. Pode, 
ainda, exercer atividade na área de investigação ou como Pro-
fissional Liberal.
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CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO
(lecionação conjunta pela FLUP e FEUP)

Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 38 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 146,2 · 2.ª Fase 141,2 
Provas de ingresso (uma das seguintes): 
19 Matemática A | 18 Português 
Sede administrativa Faculdade de Letras 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 60% · Provas de ingresso: 40% 

O curso tem como objetivo garantir uma formação adequada 
à nova realidade da Sociedade da Informação em que os pro-
fissionais dos arquivos e das bibliotecas, os administradores 
de dados e sistemas de informação e, em geral, os gestores 
de informação nas organizações desenvolvem a sua atividade. 
O curso permite ainda adquirir a capacidade de usar e aplicar 
técnicas, normas e outros instrumentos inerentes à aquisi-
ção, organização, representação, recuperação, preservação, 
acesso e uso da informação. Os licenciados ficam habilita-
dos a utilizar e manejar adequadamente as tecnologias como 
meio indissociável dos processos de produção, tratamento e 
difusão da informação e compreender e aplicar técnicas de 
avaliação de fontes e recursos de informação e técnicas de 
gestão de sistemas e serviços de informação. A Ciência da 
Informação na Universidade do Porto, por intermédio da FLUP 
e da FEUP, é membro das iSchools.

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Administrador de dados. Analista de informação. Arquivista. 
Auditor de informação. Bibliotecário. Cientista da informação. 
Consultor em informação. Documentalista. Gestor de infor-
mação ou gestor de conteúdos, nomeadamente na Internet. 
Gestor de recursos de informação. Gestor de sistemas de in-
formação em organismos públicos ou privados.
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CIÊNCIAS DA 
COMUNICAÇÃO: 
JORNALISMO, ASSESSORIA, 
MULTIMÉDIA
(lecionação conjunta pela FLUP, FBAUP, FEUP e FEP)

Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 74
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 165,6 · 2.ª Fase 165,2 
Provas de ingresso: 18 Português 
Pré-requisitos Grupo F - Capacidade Visual e Motora 
(Tipo: Seleção | Forma de comprovação: Atestado médico) 
Sede administrativa Faculdade de Letras

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 60% · Provas de ingresso: 40% 

O curso tem como principal objetivo a aplicação dos conheci-
mentos adquiridos de teoria da comunicação. Abrange o uso 
de técnicas que conduzem à seleção e análise de audiências, 
à seleção da mensagem, à estruturação e ao design de con-
teúdos e à escrita em multimédia, visando um determinado 
impacto junto do público-alvo e atendendo às caraterísticas 
e constrangimentos quer do meio quer da própria mensagem. 
Formação teórica e prática que lhe proporcione um conheci-
mento adequado das regras do exercício da profissão e dos 
princípios que a regem, estando à altura de os aplicar, atua-
lizar e renovar. Depois de frequentarem um tronco comum, 
durante quatro semestres, os estudantes optam, a partir do 
quinto semestre, por um dos seguintes ramos: Jornalismo; 
Assessoria e Multimédia. O curso tem uma forte componen-
te prática em estúdios de televisão e rádio, em laboratório 
multimédia em redação online, permitindo ainda que os es-
tudantes participem ao nível do desenvolvimento de projetos 
editoriais, quer em âmbito curricular quer extracurricular. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Jornalismo (escrito, radiofónico, televisivo e on-line) e Co-
municação. Assessoria da Comunicação (relações públicas, 
assessoria de imprensa e de imagem, comunicação empre-
sarial). Comunicação Multimédia (conceção e produção de 
conteúdos multimédia).
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CIÊNCIAS DA LINGUAGEM
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 24 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 131,6 · 2.ª Fase 131,8 
Provas de ingresso: 18 Português 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 60% · Provas de ingresso: 40% 

O curso centra-se em unidades curriculares clássicas de in-
vestigação fundamental em Linguística geral e teórica e na 
investigação aplicada às línguas, com especial incidência na 
Língua Portuguesa. Tendo como objeto de estudo a lingua-
gem verbal humana e as línguas naturais, este curso estuda 
as propriedades da gramática das línguas naturais, as formas 
de aquisição de língua materna e de línguas não maternas, o 
modo de processamento da linguagem oral e escrita, a análi-
se de perturbações de desenvolvimento linguístico, a variação 
linguística no tempo, no espaço e na sociedade e a análise 
de texto e de discurso. O curso apresenta dois percursos de 
formação: Linguística e Português Língua Não Materna. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Variante de Linguística: investigação pluridisciplinar; linguís-
tica computacional; linguística clínica; lexicografia e termino-
logia (produção de dicionários); edição de textos; consulto-
ria linguística; assessorias; dinamização cultural e ensino do 
português-língua materna. Variante de Português Língua Não 
Materna: investigação; cursos de pós-graduação profissiona-
lizantes; ensino do português-língua não materna; produção 
de materiais didáticos do português língua não materna; as-
sessoria; consultoria linguística; dinamização cultural.
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ESTUDOS PORTUGUESES
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 20
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 130,8 · 2.ª Fase 128,0 
Provas de ingresso: 18 Português 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 60% · Provas de ingresso: 40% 

Os Estudos Portugueses têm como principal objetivo adquirir 
formação aprofundada na área do conhecimento e capacida-
de de utilização da língua materna, através da aquisição dos 
instrumentos teóricos e operativos do seu funcionamento 
estrutural e também do estudo das suas mais conseguidas 
realizações na literatura e na cultura. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Em virtude da sólida consistência curricular no âmbito da 
cultura lusófona, a frequência do curso propicia competên-
cias básicas que permitem investir em domínios da atividade 
onde o conhecimento aprofundado da língua materna e do 
seu património cultural e civilizacional escrito seja um requi-
sito exigido, em combinação com outro tipo de competên-
cias específicas, nomeadamente no desempenho de funções 
qualificadas de gestão de ativos humanos ou intelectuais, nas 
áreas empresarial ou administrativa. Além disso, o estudante 
vê facilitado o acesso a tarefas profissionais específicas, en-
tre as quais: consultadoria editorial; revisão de textos; asses-
soria de comunicação e publicidade com componente textual 
importante; gestão de produtos culturais e de património 
intelectual; funções relacionadas com a presença da língua, 
literatura e cultura portuguesas no mundo (organismos de 
cooperação, consulados e embaixadas); leitorados de Portu-
guês no estrangeiro.
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FILOSOFIA
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 50 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 128,2 · 2.ª Fase 131,2 
Provas de ingresso (uma das seguintes):  
06 Filosofia | 16 Matemática | 18 Português 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 60% · Provas de ingresso: 40% 

O curso oferece uma tripla orientação formativa: aquisição de 
conhecimento; reflexão crítica e argumentação fundamenta-
da. Centra-se em obras e autores representativos dos 2.500 
anos de História da Filosofia; na exercitação do pensamento 
dentro das tradições e disciplinas filosóficas; no desenvolvi-
mento de competências para a análise filosófica de conceitos 
e argumentos e no questionamento da ação humana e das 
ciências. Faz uma iniciação aos domínios centrais da Filoso-
fia, tais como a metafísica, a epistemologia, a lógica, a ética, 
a filosofia política e a estética (sobre a natureza da realidade, 
do conhecimento, da linguagem, da ação e da arte), alargan-
do-se ainda a ramos específicos tais como a fenomenologia, 
a filosofia das ciências, a filosofia da religião, a bioética, a fi-
losofia da mente, a filosofia da educação. Enfoque na história 
da filosofia e no pensamento contemporâneo. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
A capacidade de análise de conceitos e métodos de pensa-
mento é a marca caraterística de uma educação em Filosofia 
e constitui uma perícia transferível que se revela particular-
mente útil numa grande variedade de ocupações profissio-
nais. O Licenciado em Filosofia está habilitado a exercer pro-
fissionalmente funções tais como: docência; investigação 
científica, fundamental e aplicada; atividade editorial e no 
campo das artes; atividade política e diplomática; comunica-
ção social; dinamização cultural.
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GEOGRAFIA
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 69 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 133,4 · 2.ª Fase 141,2 
Provas de ingresso (uma das seguintes):  
02 Biologia e Geologia | 09 Geografia | 
17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais 
Pré-requisitos Grupo D - Capacidade de Visão 
(Tipo: Seleção | Forma de comprovação: 
Auto declaração do candidato) 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 60% · Provas de ingresso: 40% 

O curso pretende formar geógrafos com um perfil adequado 
ao estado atual do conhecimento em torno dos conceitos 
transversais de ambiente, recursos naturais, território, orde-
namento e sociedade. Situada nas áreas de confluência en-
tre as Ciências da Terra e do Ambiente e as Ciências Sociais, 
a licenciatura confere uma sólida formação de base, sobre: 
ambiente e mudanças globais; clima, geomorfologia e riscos 
naturais; questões sociais e económicas; planeamento, or-
denamento e desenvolvimento; sistemas de informação geo-
gráfica. Tem uma forte componente prática, utilizando como 
instrumentos base de trabalho as tecnologias de informação 
e a cartografia. Permite prosseguir estudos de 2.º ciclo (Mes-
trado) e 3.º Ciclo (Doutoramento), preferencialmente na área 
disciplinar da Geografia ou em domínios científicos afins. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Planeamento, Ordenamento e Gestão do Território; Cartogra-
fia e Sistemas de Informação Geográfica; Turismo; Investiga-
ção em Geografia Física e Geografia Humana. As principais 
áreas profissionais de ação ou de intervenção onde é possível 
encontrar Licenciados em Geografia são o ensino (básico, se-
cundário e superior) e o ordenamento do território, no âmbito 
do planeamento setorial (ambiental, de riscos naturais, do 
turismo, do comércio ou dos transportes) ou planeamento 
integrado (PROT’s, PDM’s, PU’s), seja na administração pública 
local – Câmaras Municipais – ou na administração pública 
central, seja em empresas privadas.
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HISTÓRIA
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 67 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 152,8 · 2.ª Fase 150,6
Provas de ingresso (uma das seguintes):  
04 Economia | 11 História | 18 Português 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 60% · Provas de ingresso: 40% 

O objetivo fundamental do curso é propiciar uma formação 
sólida na área científica da História, a partir de quatro ver-
tentes: História – Conhecimento; História – Teoria; História 
– Método e História – Investigação Aplicada. O licenciado 
deverá ter a capacidade de compreender a forma como as 
pessoas existiam, interagiam e pensavam nos diferentes con-
textos históricos; interpretar e usar de uma forma crítica tex-
tos e outras fontes de informação; apreciar a complexidade 
e diversidade de situações, acontecimentos e mentalidades 
do passado; capacidade de conhecer os problemas inerentes 
ao registo histórico em si mesmo (limitações da informação 
existente, do saber produzido e dos perigos das explicações 
simplistas). Disponibilizam-se, ao longo da licenciatura, co-
nhecimentos, instrumentos e técnicas que permitam ao li-
cenciado intervir de forma eficaz e profissionalizada nos uni-
versos cultural e social. Possibilidade de acesso a segundos 
ciclos / mestrados de investigação e ensino em várias áreas 
da História ou das Ciências Sociais / Humanas. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Fazer investigação científica. Trabalhar na área do turismo. 
Dinamizar e gerir programas culturais. Trabalhar na área das 
relações públicas. Trabalhar na área da comunicação social. 
Exercer atividade editorial. Exercer atividade de consultado-
ria. Produzir conteúdos. Trabalhar em Câmaras e Fundações. 
Trabalhar em Arquivos e Bibliotecas. Trabalhar em Museus. 
Trabalhar em gabinetes de estudo.
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HISTÓRIA DA ARTE
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 32 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 142,0 · 2.ª Fase 140,8
Provas de ingresso (uma das seguintes):  
12 História da Cultura e Artes | 11 História | 18 Português 
Pré-requisitos Grupo D - Capacidade de Visão 
(Tipo: Seleção | Forma de comprovação: Auto 
declaração do candidato) 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 60% · Provas de ingresso: 40% 

O curso confere: visão geral da evolução das formas artísticas 
no contexto histórico-cultural em que foram produzidas; ca-
pacidade de desenvolvimento de uma investigação sobre um 
tema, de forma individual ou integrada em equipas multidisci-
plinares; consciência crítica e construtiva sobre o papel social 
e cultural da História da Arte e compreensão da importância 
do património artístico como vetor de identidade cultural. 
Procura-se assegurar que os licenciados fiquem preparados 
para, individualmente ou em equipa, analisar, classificar, in-
ventariar, contextualizar, monografar e projetar a valorização 
social dos objetos e conjuntos artísticos e patrimoniais; bem 
como para intervir, a nível teórico ou aplicado, na dinâmica de 
mediação de diversas disciplinas artísticas contemporâneas. 
O curso garante uma base sólida que permite especializar 
estudos nos ciclos seguintes. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
O detentor da LHA é um profissional do setor da Arte e do 
Património habilitado para exercer, em gabinetes, museus, 
galerias, centros culturais, fundações, institutos, empresas e 
outras entidades, públicas ou privadas, funções de: investiga-
dor; autor (conteúdos originais ou de divulgação em variados 
suportes); consultor; programador (práticas artísticas atuais 
e produção do seu material crítico e formativo); coordenador 
(estudos de desenvolvimento potenciando espólios artísticos 
e bens patrimoniais imóveis); e formador (cursos, conferên-
cias e outras atividades educativas).
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LÍNGUAS APLICADAS
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 51 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 172,8 · 2.ª Fase 171,4
Provas de ingresso (uma das seguintes):  
01 Alemão | 05 Espanhol | 08 Francês | 13 Inglês | 
15 Literatura Portuguesa | 18 Português 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 60% · Provas de ingresso: 40% 

O curso tem como objetivo desenvolver a competência lin-
guístico-comunicativa, tanto na língua materna como nas 
línguas estrangeiras, e adquirir e aplicar conhecimentos e 
competências essenciais para o exercício profissional da Tra-
dução e de áreas afins. O curso permite, ainda, adquirir e 
operacionalizar conceitos indispensáveis para a compreensão 
de fenómenos linguísticos e culturais, perspetivar e analisar 
transnacional e interdisciplinarmente fenómenos culturais. 
O curso, destinado a estudantes interessados no estudo de 
línguas, apresenta dois perfis: Tradução e Línguas Aplicadas 
às Relações Empresariais. O perfil de Tradução destina-se a 
estudantes que pretendam exercer profissões na área das 
línguas, desejem trabalhar em contextos marcados pelo con-
tacto intercultural e pretendam seguir um 2.º ciclo na área da 
tradução técnica especializada. O perfil de Línguas Aplicadas 
às Relações Empresariais destina-se a estudantes que pre-
tendam exercer profissões nas áreas da gestão, dos serviços 
ou das indústrias culturais, ou aceder a uma especialização 
em Gestão, Mediação Cultural, Relações Públicas ou outras. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Profissões nas áreas de: Tradução, Gestão, Serviços, Relações 
Públicas e Indústrias Culturais.
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LÍNGUAS, LITERATURAS 
E CULTURAS
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 79 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 160,8 · 2.ª Fase 158,4
Provas de ingresso (uma das seguintes):  
01 Alemão | 05 Espanhol | 08 Francês | 13 Inglês | 
15 Literatura Portuguesa | 18 Português 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 60% · Provas de ingresso: 40% 

Curso concebido tendo em vista o ensino alargado das lín-
guas, culturas e literaturas, bem como de unidades curricu-
lares que problematizam os fenómenos linguístico e literário, 
permitindo uma aplicação prática no ensino das línguas e nas 
relações interculturais. Permite desenvolver competências 
avançadas na utilização da língua materna e/ou de línguas es-
trangeiras; adquirir conhecimentos nas diferentes áreas cien-
tíficas em estudo; promover o conhecimento das culturas e 
literaturas que têm expressão nas línguas estudadas. Prin-
cipais Áreas de Estudo: Línguas (Alemão, Espanhol, Francês, 
Inglês, Latim e Grego); Literatura (Africana de expressão por-
tuguesa ou francesa, Alemã, Brasileira, Espanhola, Francesa, 
Inglesa, Norte Americana, Grega, Latina e Portuguesa); Cultura 
(Africana de expressão portuguesa ou francesa, Alemã, Bra-
sileira, Espanhola, Francesa, Inglesa, Norte-Americana, Grega, 
Romana e Portuguesa) e Linguística (Alemã, Espanhola, Fran-
cesa, Inglesa e Portuguesa). 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Profissões que exijam um bom domínio da língua portugue-
sa e de línguas estrangeiras, designadamente em instituições 
europeias, embaixadas e consulados, empresas com relações 
internacionais, órgãos de comunicação social, turismo, indús-
tria editorial, gestão de recursos humanos e animação cultu-
ral. A formação em Ensino permitirá a lecionação de Portu-
guês e Línguas Estrangeiras nos ensinos básico e secundário.
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LÍNGUAS E RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 56 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 179,0 · 2.ª Fase 178,2
Provas de ingresso (uma das seguintes):  
01 Alemão | 05 Espanhol | 08 Francês | 13 Inglês | 
15 Literatura Portuguesa | 18 Português 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 60% · Provas de ingresso: 40% 

O curso é transversal e aproveita as potencialidades cien-
tíficas de diversas áreas das Humanidades, oferecendo aos 
licenciados uma sólida formação em duas línguas estrangei-
ras e conhecimentos aprofundados de sociologia, de direito, 
de economia e de história, numa perspetiva internacional; a 
estrutura curricular deste ciclo de estudo contempla uma re-
flexão teórica sobre as áreas referidas. O curso tem como 
principal objetivo conhecer os conceitos, teorias, estruturas, 
métodos e a natureza das relações internacionais nos seus 
contextos histórico-políticos e socioeconómicos. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Profissões que exijam um bom conhecimento da área das 
Relações Internacionais, nomeadamente em instituições eu-
ropeias, embaixadas e consulados, empresas com relações 
internacionais e órgãos de comunicação social. Esta forma-
ção poderá viabilizar o futuro acesso à carreira diplomática e 
à carreira de investigação na área.
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SOCIOLOGIA
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 44 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 147,0 · 2.ª Fase 147,4
Provas de ingresso (uma das seguintes):  
09 Geografia | 11 História | 18 Português 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 60% · Provas de ingresso: 40% 

Este curso tem como objetivos fornecer competências nos 
domínios estruturadores do pensamento sociológico; adqui-
rir competências metodológicas orientadas para a análise 
dos processos sociais, e competências de intervenção social 
cientificamente sustentadas; conhecer a produção sociológi-
ca nacional e internacional; desenvolver uma cultura de cida-
dania crítica e reflexiva e posturas profissionais assentes em 
princípios éticos. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Organizações sociais e empresariais: integra equipas de son-
dagens, de estudos de mercado, de publicidade e marketing; 
coordena e implementa estudos sobre clima social, satisfa-
ção laboral, comunicação interna; avalia projetos de interven-
ção social; coordena e ministra formação; desenvolve pro-
cessos de melhoria contínua; gere recursos humanos; medeia 
conflitos. Autarquias e instâncias do desenvolvimento regio-
nal e local: coordena e implementa medidas de intervenção 
social, urbanística, ambiental e escolar; gere e requalifica o 
património cultural; promove formação e animação cultural. 
Organizações públicas e privadas: concebe e implementa 
políticas sociais; promove estratégias de inclusão de grupos 
sociais desfavorecidos; colabora na administração organiza-
cional escolar, hospitalar ou de outra instituição; concebe e 
implementa medidas de política de saúde, de emprego, de 
educação e formação, de habitação, de cultura e turismo. 
Centros de investigação: analisa bibliografia e produz textos 
científicos; desenvolve trabalho de campo; produz, trata e 
analisa informação.
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MEDICINA
Grau Mestrado Integrado 
Duração 6 anos / 360 ECTS 

Vagas 2020: 245 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 182,7 · 2.ª Fase 192,3 
Provas de ingresso:
02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química + 16 Matemática 
Pré-requisitos Grupo A - Comunicação Interpessoal 
(Tipo: Seleção | Forma de comprovação: Atestado médico) 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 140 pontos 
Provas de ingresso: 140 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

Tendo por objetivo essencial preparar médicos para a socie-
dade atual e futura, o curso inclui ciências fundamentais da 
biomedicina e ciências clínicas, desenvolvidas sob a orien-
tação de docentes com vasta experiência, atestadas pelo 
exercício da medicina em importantes instituições de saúde 
e pelo relevante acervo anual de publicações revistas pelos 
pares. Nos 10 primeiros semestres, os estudantes adquirem 
competências por meio de atividades letivas com sessões 
teóricas e práticas, em laboratório, com pacientes ou mane-
quins em ambiente de simulação; sessões teórico-práticas e 
seminários. Os dois semestres restantes são dedicados à Prá-
tica Clínica e decorrem em estabelecimentos de saúde afilia-
dos à FMUP, sedeados em regra no norte do país. É o caso de 
hospitais públicos, como Centro Hospitalar S. João, hospitais 
privados e Unidades de Saúde. Inclui-se ainda a conclusão e 
apresentação pública de um projeto de investigação clínica 
ou biomédica, cujo manuscrito é frequentemente submeti-
do e publicado em revista com fator de impacto. Ao fim de 
seis anos, dotados de conhecimentos científicos sistemati-
zados e integrados, os médicos poderão organizar problemas 
e narrativas médicas de forma racional e coerente e estarão 
habilitados a sumariar e transmitir o essencial em linguagem 
adequada ao interlocutor.

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Carreira Médica; Investigação Médica; Consultadoria na in-
dústria farmacêutica; Ensino médico.
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MEDICINA DENTÁRIA
Grau Mestrado Integrado 
Duração 5 anos / 300 ECTS 

Vagas 2020: 65 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 172,0 · 2.ª Fase 177,5 
Provas de ingresso:
02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química 
Pré-requisitos Grupo B - Comunicação Interpessoal 
(Tipo: Seleção | Forma de comprovação: Atestado médico) 
 
Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 100 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

A Faculdade de Medicina Dentária confere o grau de mestre 
em Medicina Dentária aos estudantes que tenham obtido 300 
ECTS e tenham aprovação no ato público de defesa de uma 
monografia de investigação ou de um relatório de atividade 
clínica. O curso privilegia uma preparação científica abran-
gente, o desenvolvimento de competências transversais e a 
capacidade para conceptualizar projetos e integrar equipas. 
Para acompanhar a evolução constante dos conhecimentos 
científicos são disponibilizados regularmente Cursos de Edu-
cação Contínua. Áreas científicas para a obtenção do grau: 
Administração; Biologia; Ciências Físicas; Comunicação áudio 
visual; Direito da Saúde; Ética em Ciências da Saúde; Farma-
cologia Clínica; Línguas Modernas; Medicina; Medicina Dentá-
ria; Materiais Biomédicos e Psicologia Clínica. Competências 
interdisciplinares: Profissionalismo; Comunicação, relações 
interpessoais e competências sociais; Conhecimento e infor-
mação – aplicação dos conceitos apreendidos no âmbito das 
ciências biológicas, médicas e clínicas; Diagnóstico e plano 
de tratamento; Terapêutica; Prevenção e promoção da saúde 
oral. A formação inclui a prestação de serviços à comunida-
de, nomeadamente no atendimento clínico de pacientes e na 
prevenção (visita programada a escolas primárias).

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
O MIMD permite o exercício da profissão de Médico Dentista, 
bem como acesso à carreira Docente e de Investigação.
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CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 47
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 140,0 · 2.ª Fase 148,0 
Provas de ingresso:
02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química 
Pré-requisitos Grupo B - Comunicação Interpessoal 
(Tipo: Seleção | Forma de comprovação: Atestado médico) 
 
Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 100 pontos 
Provas de ingresso: 100 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

A estrutura curricular concretiza-se através de cinco tipos 
de componentes de formação, articuladas entre si: formação 
teórica pluridisciplinar em Educação (Educação; Psicologia; 
Sociologia; Currículo; História; etc.); formação em metodo-
logias de investigação quantitativas e qualitativas bem como 
investigação-ação; formação teórico-prática promotora de 
competências comunicativo-relacionais, reflexivas e críti-
cas; seminário de iniciação à mediação e à formação (SIMF) 
em que os/as estudantes contatam com profissionais e com 
contextos e práticas profissionais nas várias áreas de profis-
sionalização em Ciências da Educação: Educação, Cidadania e 
Proteção Social; Educação em Contextos de Cultura e Lazer, 
Educação/ Formação de Adultos e Desenvolvimento Local; 
Educação e Gestão Educacional. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Os/as licenciados/as em Ciências da Educação são profissio-
nais que desempenharão a sua atividade em contextos de 
educação e de formação diversos: Agências de Desenvolvi-
mento Local; Associações culturais, recreativas, desportivas; 
Câmaras Municipais; Casas de Juventude; Centros de Edu-
cação e Formação de Adultos; Centros de Dia; Centros So-
ciais; Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ); 
Departamentos/Equipas de Educação para a Saúde; Escolas 
e Agrupamentos do Ensino Básico e Secundário e TEIP; Ins-
tituições de Proteção Social; Lares de Infância e Juventude; 
Serviços Educativos para a infância, juventude e 3ª idade.
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PSICOLOGIA
Grau Mestrado Integrado 
Duração 5 anos / 300 ECTS 

Vagas 2020: 107 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 166,0 · 2.ª Fase 165,5 
Provas de ingresso (uma das seguintes): 
02 Biologia e Geologia | 17 Matemática Aplicada 
às Ciências Sociais | 18 Português 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 95 pontos 
Provas de ingresso: 95 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

Tendo como objetivo a qualificação académica de psicólogos 
para o exercício autónomo da profissão, em quatro áreas de 
especialização: Intervenção Psicológica, Educação e Desen-
volvimento Humano; Psicologia Clínica e da Saúde; Psicologia 
das Organizações, Social e do Trabalho; e Psicologia do Com-
portamento Desviante e da Justiça, o MIP dá acesso ao Eu-
roPsy (Diploma Europeu de Psicólogo), que faculta o exercício 
na UE. A concessão do grau de Mestre pressupõe a demons-
tração das seguintes competências: conhecimentos de dife-
rentes abordagens teóricas e metodológicas que aprofundem 
aprendizagens do 1.º ciclo; aplicação e integração de conhe-
cimentos e competências para o exercício da Psicologia, sua 
aplicação em situações novas e contextos multidisciplinares; 
capacidade para lidar com questões complexas, desenvolver 
soluções ou emitir juízos em situações de informação limita-
da; comunicação de conclusões e conhecimentos a diferen-
tes interlocutores, dentro ou fora da Psicologia.

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Escolas e Agrupamentos; Hospitais Públicos e Privados; Ser-
viços Públicos das áreas de Saúde, Justiça e Segurança So-
cial; Centros de Saúde e de Consulta Psicológica; Centros de 
Formação e Qualificação; Centros Comunitários (Juntas de 
Freguesia, Câmaras, IPSS); Organizações Não Governamentais 
ONG) e Projetos Comunitários; Organizações Públicas e Priva-
das (Setores Secundário e Terciário); Consultoras, Empresas 
de Sondagens, de Estudos de Mercado e de Marketing.
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CIÊNCIAS DO 
MEIO AQUÁTICO
Grau Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração 3 anos / 180 ECTS 

Vagas 2020: 31 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 134,5 · 2.ª Fase 135,5 
Provas de ingresso (uma das seguintes): 
02 Biologia e Geologia | 07 Física e Química 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 120 pontos 
Provas de ingresso: 100 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

Esta licenciatura tem por objetivo preparar investigadores, do-
centes e quadros superiores de instituições e de empresas 
com sólidos conhecimentos teóricos e práticos em Biologia 
Geral e Aquática. É dirigida a estudantes vocacionados para 
a biologia marinha, ecologia aquática, biotecnologia marinha, 
oceanografia, proteção da biodiversidade, aquacultura e pes-
cas, gestão sustentável de recursos aquáticos e tecnologia 
alimentar. O Plano de Estudos está organizado em unidades 
curriculares trimestrais para maior eficácia na aprendizagem. 
Além das unidades curriculares sobre temáticas aplicadas ao 
ambiente, aquacultura e tecnologia alimentar, esta licenciatura 
inclui outras dedicadas às seguintes áreas mais fundamentais: 
Biologia Animal e Vegetal, Biologia Celular e Molecular, Bioquí-
mica, Comportamento Animal, Ecologia, Estatística, Genética, 
Geologia Marinha, Microbiologia, Oceanografia Física, Química 
e Toxicologia. Embora estejam aptos a ingressar diretamente 
no mercado de trabalho, os licenciados poderão dar continui-
dade à sua formação obtendo um Mestrado ou Doutoramento 
em qualquer área das ciências da vida ou do ambiente.

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
Amplo conjunto de atividades profissionais, destacando-se 
os seguintes setores: investigação científica, aquários e par-
ques biológicos, divulgação científica e educação ambiental, 
ensino (superior, profissional e secundário), indústria alimen-
tar, aquacultura e pescas, gestão ambiental e qualidade da 
água (ETARs, laboratórios de análise, etc.).
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MEDICINA
Grau Mestrado Integrado 
Duração 6 anos / 360 ECTS 

Vagas 2020: 155 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 185,0 · 2.ª Fase 193,7 
Provas de ingresso: 
02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química + 16 Matemática 
Pré-requisitos Grupo A - Comunicação Interpessoal 
(Tipo: Seleção | Forma de comprovação: Atestado médico) 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 140 pontos 
Provas de ingresso: 140 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

Esta formação teve início em 1976, assentando num projeto 
pedagógico e institucional diferente da formação tradicional 
da Medicina. O curso, com uma filosofia curricular que pro-
move o contacto clínico precoce dos alunos, assume uma 
abordagem integrada de problemas clínicos desde as fases 
iniciais, e uma formação de forma articulada, seja nas ciências 
mais básicas, seja nas puramente clínicas. O equilíbrio entre 
ciências exatas, biológicas, sociais e médicas, lecionadas por 
equipas multidisciplinares, é um dos objetivos pedagógicos 
inovadores. O espaço programático destinado a uma formação 
profissionalizante foi reforçado no 6º e último ano. Para con-
cretizar o objetivo de formar médicos com uma preparação o 
mais abrangente possível, o ICBAS e o Centro Hospitalar do 
Porto (HGSA — que funciona como o hospital nuclear des-
de 1980) colaboram em conjunto na formação da Medicina. O 
ICBAS estabeleceu também protocolos com diversas institui-
ções de saúde do Grande Porto, tais como o Instituto Portu-
guês de Oncologia do Porto, o Hospital de Magalhães Lemos e 
o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, e diversos Centros 
de Saúde que recebem estudantes ao abrigo de um protocolo 
de cooperação com a ARS Norte. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
As saídas profissionais comuns, da área médica, a todos 
aqueles que obtêm esta formação em Portugal.
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MEDICINA VETERINÁRIA
Grau Mestrado Integrado 
Duração 11 semestres / 330 ECTS 

Vagas 2020: 56 
Nota do último classificado 2019: 
1.ª Fase 167,8 · 2.ª Fase 171,3 
Provas de ingresso (uma das seguintes): 
02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química 
Pré-requisitos Grupo A - Comunicação Interpessoal 
(Tipo: Seleção | Forma de comprovação: Atestado médico) 

Em 2020
Classificações mínimas 
Nota de candidatura: 135 pontos 
Provas de ingresso: 135 pontos 
Fórmula de cálculo 
Secundário: 50% · Provas de ingresso: 50% 

A formação em Medicina Veterinária teve início no ICBAS no 
ano letivo de 1995/96. O curso organiza-se segundo o siste-
ma de unidades de crédito e tem a duração de 11 semestres, 
sendo o último reservado à realização de um estágio profis-
sionalizante. As atitudes, conhecimentos e competências a 
adquirir no final dos seis anos de curso encontram-se defini-
das no documento Competência do Primeiro Dia do MIMV do 
ICBAS-U.Porto (www.icbas.up.pt» Cursos » Mestrado Integrado 
» Mestrado Integrado em Medicina Veterinária » Competências 
do 1º dia MIMV) e pressupõe o cumprimento do Plano de Es-
tudos disponível na página do MIMV (ligação “Plano Oficial”). 
Parte da formação profissionalizante é lecionada no campus 
Agrário de Vairão. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
O ciclo de estudos do Mestrado Integrado em Medicina Vete-
rinária tem como objetivo geral a qualificação para o exercício 
da profissão nas suas múltiplas vertentes: Medicina e Cirurgia 
de animais de companhia, de produção e de equinos; Con-
trolo das doenças dos animais e Zoonoses; Saúde Pública; 
Qualidade e Segurança Alimentar; Gestão e desenvolvimento 
dos sistemas de produção animal; Bem-estar animal e pro-
teção ambiental e Investigação Científica em todas as áreas 
das Ciências Biológicas.
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