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TODO O TEU ESFORÇO 
VALEU A PENA. 

TU ÉS 
U.PORTO!
Sabemos que nunca viveste um tempo como este. A partir de 
hoje, Somos U.Porto!
Neste guia, vais poder saber mais sobre os estudos, os serviços 
disponíveis, as atividades fora das salas de aula e muito mais! 
Esperamos que seja útil em todo o teu percurso académico. 
Estamos ansiosos para te conhecer!

Partilha esta boa notícia 
nas tuas redes sociais com

Segue-nos em 
 #SOMOSUPORTO





Sejam bem-vindos à 
Universidade do Porto.
Temos muito prazer em vos receber e desejamos-lhes as maiores 
felicidades académicas e pessoais. 

Num ano marcado pelas contingências da pandemia, é de enaltecer 
o esforço acrescido com que venceram os vossos desafios escola-
res e ingressaram numa instituição prestigiada, como é a U.Porto. 

Os meus parabéns a todos!
A U.Porto compromete-se a desenvolver o 
potencial dos seus novos estudantes, com 
uma formação que privilegia o conhecimento 
científico mas também o crescimento inte-
lectual e cívico. 

Queremos que os novos estudantes se in-
tegrem rapidamente na nossa comunidade 
académica e que a Universidade seja efetiva-
mente uma casa comum, onde todos gostam 
de estar e se sintam envolvidos e motivados.

Estou certo de que este ano letivo significará, 
para todos vós, o início de um percurso aca-
démico coroado de sucessos e realizações. 

António de Sousa Pereira 
Reitor da Universidade do Porto



1911
é o ano de fundação da 
Universidade do Porto

No topo 
dos principais 
rankings 
internacionais

+ 2.400
Docentes 
e investigadores

+32.000
Estudantes 
inscritos

+ 6.000
Estudantes e
investigadores 
estrangeiros

49
Unidades 
de investigação



3 POLOS 
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POLO 1  - CENTRO

1 · REITORIA 
2 · INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR
3 · FACULDADE DE FARMÁCIA
4 · FACULDADE DE DIREITO
5 · FACULDADE DE BELAS ARTES

POLO 2  - ASPRELA

6 · FACULDADE DE PSICOLOGIA E DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
7 · FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
8 · FACULDADE DE DESPORTO
9 · FACULDADE DE MEDICINA
10 · FACULDADE DE ENGENHARIA
11 · FACULDADE DE ECONOMIA

POLO 3  - CAMPO ALEGRE

12 · FACULDADE DE LETRAS
13 · FACULDADE DE ARQUITETURA
14 · FACULDADE DE CIÊNCIAS
15 · FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

EXTRA POLOS 

16 · CAMPUS AGRÁRIO DE VAIRÃO (VILA DO CONDE)

JARDIM BOTÂNICO/GALERIA DA BIODIVERSIDADE

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E DA CIÊNCIA DA U.PORTO  

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

E-LEARNING CAFÉS 

ESTAÇÕES DE METRO
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Transportes

Distribuídas por três polos, todas as faculdades da Universidade 
do Porto têm ligações aos transportes públicos, seja autocarro, 
metro, comboio ou elétrico.

COMO CHEGAR?
Para informações detalhadas sobre como chegar a cada faculdade, consulta os 
serviços de mapas online, que te indicam os percursos mais curtos e eficientes. 

VIAJAR PELA CIDADE
Autocarros
Circulam com frequência e param junto das faculdades da Universidade do Porto. 

Comboio
Os comboios urbanos ligam a cidade do Porto às regiões circundantes. 
As estações de comboios têm interface com outros transportes.

Metro
O Porto tem uma rede de metropolitano alargada e em crescimento, que te leva 
aos principais pontos da cidade e desta à periferia.

Bicicleta ou a pé
A cidade do Porto é de fácil circulação a pé. Podes também ajudar 
o meio ambiente e recorrer às bicicletas. Na Universidade do Porto 
podes alugar uma U-Bike, uma bicicleta elétrica ou convencional para 
as tuas deslocações diárias. 

Os estudantes universitários têm desconto imediato nos passes 
de transportes públicos. Só precisas de um comprovativo de matrícula!

www.linhandante.com



ESTUDAR



O teu percurso na Universidade

Agora que já és estudante da Universidade do Porto, queremos 
ajudar-te a saber mais sobre o teu futuro percurso académico. 
Conforme estejas a frequentar uma Licenciatura ou um Mestrado 
Integrado, o teu curso poderá ser de três ou cinco/seis anos. Eis as 
cinco coisas que tens de saber:

1. O que são os semestres?
O ano letivo na vida universitária divide-se em dois semestres: o 1.º entre setembro 
e fevereiro e o 2.º entre fevereiro e julho. Há períodos de interrupções no Natal, no 
Carnaval, na Páscoa e na semana não letiva, em maio, de acordo com o calendário 
académico aprovado previamente. 

2. Como vou saber as minhas disciplinas? Quando é que tenho opcionais?
Na Universidade, as tuas disciplinas são formalmente chamadas de Unidades Cur-
riculares. São as “cadeiras” que vais ter ao longo de todo o curso, sabendo que, con-
soante cada caso, além das obrigatórias, poderás ter as opcionais. Em cada novo 
ano letivo, quanto fizeres a inscrição, se tiveres opcionais, poderás escolher as 
unidades curriculares entre a lista disponível. Enquanto estudante da U.Porto po-
derás também ter acesso ao INOVPED, um programa interdisciplinar que te permite 
frequentar disciplinas de áreas transversais, ou frequentar unidades curriculares 
singulares, mas só a partir do 2.º ano.

1.º SEMESTRE

setembro fevereiro julho

2.º SEMESTRE



3. O que são os créditos? Por que motivo são importantes?
Os créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) são uma es-
pécie de “valor” da unidade curricular. Por ano, existe um número máximo e mínimo 
de créditos nos quais podes estar inscrito(a). No teu curso, terás unidades curri-
culares a valer mais créditos do que outras e isso terá influência na média final de 
conclusão do ciclo de estudos. 

4. E os horários, como são? 
Depende! Terás toda a informação disponível no site da faculdade, com os teus 
acessos de estudante. Em alguns casos, os horários de algumas aulas podem ser 
diferentes dos teus colegas, se te tiveres inscrito em unidades curriculares distin-
tas. Tudo será organizado para conseguires gerir o teu tempo.

5. Como recebo avisos e informações importantes?
Todas as informações sobre o teu curso podem ser consultadas no site da tua fa-
culdade. Enquanto estudante da U.Porto, tens uma página pessoal no sistema in-
formático Sigarra, que te permite monitorizar todas as informações, desde avisos 
da faculdade ou da Reitoria, acesso a plataformas de ensino, publicação das notas, 
pagamento de propinas, entre muitos outros. Tens também um e-mail institucio-
nal que aconselhamos que consultes com frequência, porque é através dele que a 
U.Porto comunica contigo!

Consulta o site da tua faculdade 
para conheceres em detalhe 
as unidades curriculares

www.up.pt/faculdades  
inovacaopedagogica.up.pt



Os teus estudos

Entrar na Universidade é um misto de desafio e aventura. Das au-
las aos professores, até aos novos colegas, sabemos que será um 
período muito importante para ti! Temos algumas informações re-
levantes para melhorar a tua experiência académica:

As aulas
Dependendo de cada curso, poderás ter aulas teóricas ou teórico-práticas, ou labo-
ratoriais, ou outras, em formato presencial, ou em situações excecionais, parcial-
mente online. Os docentes estão disponíveis para te apoiar sempre que precisares, 
através das várias ferramentas, especialmente plataformas digitais. Há casos em 
que poderá ser necessário o recurso a livros e obras de apoio ao estudo (que pode-
rás também aceder nas bibliotecas) e, noutras situações, os docentes partilharão 
o material necessário. 

As avaliações
Existem várias modalidades de avaliação. As mais comuns são o modelo “avaliação 
distribuída” ou o conhecido modelo de “exame final”. Dentro do primeiro cenário, 
existem várias possibilidades que incluem trabalhos, projetos, relatórios, traba-
lho laboratorial, participação nas aulas, testes, entre outros. No caso dos exames, 
existem duas épocas de avaliação, em cada semestre, que decorrem depois do 
final das aulas. Nesta situação, existe a “época normal” e a ”época de recur-
so”. Poderás fazer exame numa delas, ou em ambas caso reproves na 
época normal, ou caso pretendas melhoria de nota. Quando estiveres 
a terminar o teu curso, tens ainda direito à “época especial de con-
clusão de ciclo de estudos”, normalmente em setembro.

Da U.Porto para o mundo
Europa? Ásia? Américas? Enquanto estudante da U.Porto, te-
rás oportunidade de participar em programas de mobilidade 
internacional de curta ou longa duração. Para te candidatares 
aos programas – como o conhecido Erasmus+ –  terás de con-
tactar os serviços de relações internacionais da tua faculdade. 



www.international.up.pt 
www.eugloh.eu

1. Um “Programa de Mentoria” para te integrar na Universidade
E se pudesses ter algum estudante da U.Porto para te acompanhar 
desde já neste percurso? O Programa de Mentoria Interpares baseia-se numa 
relação mentor (estudantes mais velhos) – mentorado (novos estudantes), que abrange 
todo processo de integração na Universidade, com momentos de convívio, partilha, apoio 
nos estudos, atividades culturais pela cidade, entre outras. Para participar, podes inscre-
ver-te como “mentorado” e, quem sabe, nos próximos anos, como “mentor” para também 
tu receberes os futuros colegas. Para saberes mais vai a https://up.pt/mentoriaup/ 

2. Apoio dado pelo Provedor do Estudante
Se, durante o teu percurso pela U.Porto, contactares com situações de conflito e/ou quei-
ras expor alguma questão ou problema que esteja a afetar a tua experiência, podes re-
correr ao Provedor. Os contactos são 220 408 025/26 ou provedor.estudante@reit.up.pt. 

3. Apoio à inclusão de todos os estudantes
O NAI (Núcleo de Apoio à Inclusão) trabalha na promoção da equidade dos diferentes as-
petos da vida académica, especialmente junto dos estudantes com necessidades educa-
tivas especiais. Sempre que precisares, esta equipa apoia o acesso à informação, com 
produção de informação acessível, fazendo a conversão de texto para braille digital, em 
voz, mas também disponibiliza intérpretes de Língua Gestual Portuguesa. Para saberes 
mais contacta nai@reit.up.pt.
 
4. A tua Associação de Estudantes
Cada faculdade tem uma associação de estudantes cuja missão é representar e defender 
os teus interesses. Aqui, além de conhecer todas as atividades recreativas que organizam, 
podes aceder a projetos relacionados com o teu curso e até a materiais que te podem 
ajudar nos estudos.

EUGLOH: um “supercampus” europeu
A U.Porto, em conjunto com a Universidade de Lund (Suécia), Ludwig-Maximi-
lians-Universität München (Alemanha), Universidade de Szeged (Hungria) e Uni-
versité Paris-Saclay (França), constituem a Aliança EUGLOH – European Universi-
ty for Global Health. Através deste “supercampus” europeu, podes contactar com 
estudantes, professores e investigadores das cinco universidades, participar em 
projetos de mobilidade -- física, virtual ou blended, de curta ou longa duração -- 
investigação e programas de formação.



Os teus espaços de estudo

Das bibliotecas às salas de estudo, cafés ou laboratórios, nas vá-
rias faculdades da Universidade do Porto existem diversos espaços 
para os teus momentos de estudo, com silêncio, recursos bibliográ-
ficos e tecnológicos e todas as normas de segurança cumpridas!

Qual é o teu tipo de espaço?

BIBLIOTECAS
Todas as faculdades da U.Porto têm uma biblioteca 
de acesso livre. Aqui, podes consultar vários recursos 
bibliográficos, como livros, artigos, revistas científi-
cas e publicações importantes para o teu curso. Em 
alguns casos, existe um espaço de Arquivo ou Reser-
vados, cujo acesso deve ser pedido antecipadamente. 
Enquanto estudante da Universidade, podes frequen-
tar qualquer uma delas, sendo ou não da tua faculda-
de. Há bibliotecas com horários de funcionamento 
alargado, nomeadamente ao sábado. 

Consulta regularmente as informações sobre o horá-
rio e normas de funcionamento quanto à lotação dos 
espaços e requisição de livros no site da respetiva 
faculdade. 



E-LEARNING CAFÉS
Procuras um espaço mais descontraído? Precisas 
de utilizar um computador? O E-Learning Café As-
prela e o E-Learning Café Botânico estão disponí-
veis para ti nos polos da Asprela e do Campo Ale-
gre, respetivamente. Estão abertos todos os dias 
e os horários são alargados e podes aproveitar o 
espaço ao ar livre para te inspirares!

SALAS DE ESTUDO E TRABALHO
Algumas faculdades da U.Porto disponibilizam, es-
pecialmente durante as épocas de avaliação, salas 
de estudo, laboratórios, ateliers ou outro tipo de 
espaços, que podem ser importantes para desen-
volveres trabalhos práticos ou projetos de grupo. 

1. Acede em qualquer lugar à biblioteca virtual
Uma grande parte de materiais – como revistas científicas, livros e 
obras de referência – estão disponíveis online na Biblioteca Virtual da 
U.Porto: http://biblioteca.up.pt 

2. Faz login para acederes a revistas e publicações internacionais
Enquanto estudante da U.Porto, tens acesso, de forma totalmente 
gratuita, a uma lista de publicações de referência. Cambridge Univer-
sity Press, Sage ou Oxford University Press são algumas delas. Basta 
fazeres login com os teus dados de estudante!

www.up.pt/bibliotecas



APOIAR



A chegada à Universidade traz sempre mudanças e novos desafios. 
Temos vários serviços disponíveis para ti, sempre que precisares.

Nos três polos da Universidade do Porto, seja para almoçar, lanchar ou jantar, po-
des escolher entre cantinas, snack-bares ou restaurantes.

A escolha é tua: peixe, carne, vegetariano ou vegan… Todas as refeições completas 
têm um custo de 2,70€ e necessitas do cartão de estudante para aceder às can-
tinas. Ao jantar, apenas estão abertas as que se localizam junto às Faculdade de 
Letras e Faculdade de Economia.  

11 cantinas
7 snack-bares
1 restaurante
1 grill

www.up.pt/alimentacao  

Cantinas e Bares



Ação Social

BOLSAS DE ESTUDO
Este apoio financeiro está disponível para estudan-
tes (de licenciatura, mestrado integrado ou mestra-
do) economicamente carenciados, de acordo com as 
condições estabelecidas pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior.  A bolsa de estudo cor-
responde a um ano letivo completo, de 10 prestações 
mensais, para comparticipação nos encargos com a 
frequência do ensino superior.

RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS
Existem 9 residências universitárias exclusivas para 
estudantes da Universidade do Porto. Estes espaços 
estão espalhados pela cidade do Porto, com localiza-
ções próximas das faculdades. As residências univer-
sitárias da U.Porto destinam-se prioritariamente aos 
estudantes que, pelas suas condições socioeconómi-
cas e pela distância da residência do agregado fami-
liar, necessitem de alojamento. 

CANDIDATURAS
WWW.SAS.UP.PT



Saúde

A vida universitária pode trazer consigo novos desafios. Na U.Porto 
tens à tua disposição um serviço de apoio, prestado por profissionais 
qualificados. Podes aceder a consultas psicológicas individuais, em 
diferentes línguas, por telefone, vídeo-chamada, live-chat ou e-mail, 
permitindo a privacidade da identidade. 

Psic.On - Plataforma de Apoio Psicológico online e gratuito
up.pt/suporte-psicologico-online

> Clinica Geral;
> Ginecologia/Obstetrícia;
> Psiquiatria;
> Psicologia;
> Medicina Dentária;
> Nutrição;
> Saúde Sexual: Sexologia clínica, género e sexualidades;
> Outras especialidades 

MARCAÇÕES
WWW.SAS.UP.PT

Linha de Apoio Psicológico - todos os dias das 19h00 às 23h00
220 408 408

A tua saúde e bem-estar são fundamentais na vida universitária. 
Tens vários serviços disponíveis na Universidade do Porto.

CONSULTAS (ONLINE OU PRESENCIAIS)



Wi-Fi – EDUROAM
Utiliza a rede de wi-fi “eduroam” através dos teus dados 
de estudante. Esta ligação de internet está disponível em 
mais de 100 países.

Ferramentas gratuitas
Faz download de softwares relevantes, como o “Google for 
Education” ou o “Microsoft Office 365”, de forma gratuita.

Cartão U.Porto
O Cartão de Estudante é relevante em vários contextos: impressões, 
acesso a parques de estacionamento e a edifícios, empréstimos de 
livros, entre outros.

Impressão
Podes utilizar os serviços de impressão, digitalização ou cópia 
num regime self service, através das máquinas espalhadas 
pelas faculdades. 

Helpdesk
A nossa equipa pode dar-te apoio na resolução 
de problemas informáticos.

Na Universidade do Porto tens acesso a vários serviços informáti-
cos. Aproveita também para conhecer as infraestruturas e ferra-
mentas disponíveis durante o teu percurso académico. 

Serviços IT 

www.up.pt/it

LIGA-TE
Desde que te matriculaste na U.Porto, tens acesso a um utilizador 
e password individual, que te permite aceder a vários recursos.



VIVER



Desporto e Bem-Estar

Desde as atividades gratuitas, aos grupos de corrida, até à prática 
de natação, musculação, yoga, passando pelo desporto adaptado e 
outras modalidades em equipa… Escolhe o que mais gostas, mas 
mantém-te ativo(a)!

Se és atleta, ou desejas ser, podes participar nos 
campeonatos nacionais e internacionais universitários em 
diferentes modalidades. Do andebol ao badmington, futebol, 
basquetebol, remo, bodyboard, ténis, taekwondo e muito 
mais… Podes participar nas equipas geridas pelo Centro de 
Desporto da U.Porto (CDUP) ou naquelas que a tua associação 
de estudantes organiza.

TREINOS OU AULAS?
Cardio, combat, musculação, pilates, zumba… 
Já estás cheio(a) de energia? Na Universidade do Porto podes 
ter acesso aos ginásios do Centro de Desporto da U.Porto 
(CDUP), a preços especiais. Terás acesso ilimitado à 
sala de musculação, atividades aquáticas, e aulas 
de grupo (online ou presenciais).

QUERES EXPERIMENTAR?
No teu kit de boas-vindas encontras uma 
pulseira que te dá acesso livre e gratuito durante 
sete dias aos ginásios do CDUP. Podes experimentar 
as aulas de grupo (online ou presenciais), os treinos 
com os instrutores, e muito mais! 

Queres vestir a 
camisola da U.Porto?



+ 30 
MODALIDADES 
DE FITNESS

+ 40 
MODALIDADES 
DE COMPETIÇÃO

Queres vestir a 
camisola da U.Porto?

DESPORTO 
PARA TODOS

GINÁSIOSSALAS DE 
FITNESS

ESTÁDIO PAVILHÕES COURT 
DE TÉNIS

cdup.up.pt
DesportoU.Porto
desportou.porto
Desporto U.Porto
UPorto_Sports



Associações, Grupos e Voluntariado

A tua vida académica faz-se também dos projetos paralelos em 
que poderás estar envolvido(a). Sejam ligadas à associação de es-
tudantes ou parceiras da U.Porto, existem centenas de atividades:

> grupos na área da cultura e artes, desde teatro, danças, corais até às tunas ou 
fado académico

> associações ativistas na área do ambiente e sustentabilidade

> projetos interventivos na igualdade de género e direitos humanos

> sociedades de debates, mais ou menos ligados à política

> projetos de voluntariado criados ou associados à U.Porto, de apoio a idosos, 
crianças, animais, entre muitos outros.

1. Sê participativo(a)!
A integração em atividades extracurriculares vai per-
mitir-te conhecer pessoas das várias faculdades da 
U.Porto. Podes desenvolver competências importan-
tes para o teu futuro, desde o trabalho em equipa à 
gestão do tempo e prioridades…

2. A tua dedicação é reconhecida
A tua participação em projetos de voluntaria-
do pode constar num Suplemento ao Diploma, 
emitido quando terminares o curso, reconhe-
cendo que tiveste um papel importante no tra-
balho desenvolvido. 

Fala com a tua associação de estudantes ou contacta-nos 
através do e-mail voluntariado.up@reit.up.pt 



Cultura e Ciência e a vida na Cidade

Entre museus, exposições, concertos, cinema, congressos 
científicos, terás acesso a atividades únicas nos espaços da 
U.Porto. A Universidade une-se à cidade, numa mistura de 
história e tradição.
 
CULTURA E ARTE PELOS CORREDORES DA UNIVERSIDADE

Tens mesmo 
de conhecer...

> Museu de História Natural e Ciência da Universidade do Porto
> Jardim Botânico do Porto
> Galeria da Biodiversidade - Centro Ciência Viva

A Casa Comum, na Reitoria da U.Porto, é o palco 
para centenas de eventos gratuitos e abertos à 
comunidade. Terás oportunidade de conhecer o 
trabalho de artistas ligados à tua Universidade, mas 
também de reconhecimento nacional e internacional. 

www.up.pt/casacomum 
CulturaUPorto 
casacomumuporto
culturauporto 

PORTO, 
O MELHOR DESTINO EUROPEU

Aproveita a 
cidade que 
vais percorrer 
diariamente!

No teu kit de 
boas-vindas encontras 
uma pulseira que te dá 
acesso especial a vários 
espaços culturais. 
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Preparar o futuro para depois da vida académica é um dos pontos 
mais importantes no teu percurso. Os serviços de Talento e Car-
reira das faculdades trabalham junto de potenciais empregadores, 
empresas e associações e gabinetes de empregabilidade para te 
apoiar em tudo o que precisares.

Procurar oportunidades de carreira nacionais e internacionais
através da plataforma disponível em www.uporto.jobteaser.pt 

Ganhar experiência no mercado de trabalho
com oportunidades de estágios de curta ou longa duração, de acordo com 
a tua disponibilidade e área de formação.

Conhecer os potenciais recrutadores
graças aos contactos privilegiados e atividades como as feiras de emprego, 
workshops, webinars ou outras iniciativas.

Desenvolver as tuas competências
em várias áreas relevantes na gestão de carreira, desde o marketing pessoal, 
à gestão de tempo e emoções.

Ter acompanhamento personalizado de especialistas
com aconselhamento de carreira, dicas para a criação do CV, conselhos para 
as entrevistas de emprego ou referências para a procura de oportunidades.

www.up.pt/carreiras
uporto.talentoecarreira 
showcase/uportocareer

CRIA A TUA PRÓPRIA EMPRESA!

A UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da U.Porto é um espaço 
onde nascem e crescem centenas de startups e spin-offs criadas 
no contexto da Universidade. Construíres a tua própria empresa, 
a partir de ideias de negócio inovadoras e relevantes, pode ser o 
caminho para o teu futuro! 

www.uptec.up.pt
uptec
uptec_porto



POR NÓS,
POR TODOS

SOMOS
 U.PORTO



AS INFORMAÇÕES PODEM SER 
ATUALIZADAS A QUALQUER MOMENTO. 
FICA ATENTO(A)!

Lavagem frequente das mãos 
com sabão ou soluções de álcool-gel 
que terás nas faculdades.

Distanciamento físico
dentro e fora da sala de aula para 
prevenirmos a propagação da doença.

Respeito pelas normas 
de utilização dos espaços 
quanto à lotação e horários.

Uso de máscara é obrigatório 
nos espaços da Universidade do Porto, 
quer seja durante as aulas, quer fora delas. 

www.up.pt/covid-19

RECOMENDAÇÕES COVID-19



ACOMPANHA 
TUDO EM 

www.noticias.up.pt 

www.up.pt


