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Boas-vindas

Bem-vindo à Universidade de Lisboa!
Abrimos-te a porta para conheceres a 
Universidade de Lisboa (ULisboa). 
Aqui podes encontrar informações sobre 
os cursos de licenciatura e mestrado 
integrado, as Escolas que os lecionam 
e toda a vida académica que a ULisboa 
tem para te oferecer.

visita o site 
da ULisBoa 
www.ulisboa.pt
Fica a conhecer por dentro 
a ULisboa acedendo a 
informações sobre os 
eventos e iniciativas que 
organizamos.

segUe-nos no 
faceBook
www.facebook.com/
universidadedelisboa
Fica a par das novidades 
e de tudo o que acontece 
na ULisboa juntando-te, 
desde já, a nós.

ParticiPa nas atividades 
qUe as escoLas 
organizam Para ti
Iniciativas como o Dia 
Aberto, o Verão na ULisboa, 
Workshops, Semanas 
Temáticas e Cursos Livres 
são oportunidades únicas 
de viveres o espírito 
académico.
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A Universidade de Lisboa (ULisboa) 
foi criada em julho de 2013, após 
a fusão entre as anteriores Universidade de 
Lisboa e Universidade Técnica de Lisboa.

ULisboa: 
A escolha certa para o teu futuro!

Com uma comunidade académica de cerca 
de 50.000 membros, cursos em todas as 
áreas do saber e 18 Escolas, a ULisboa 
é a maior Universidade de Portugal e uma 
das principais universidades europeias.

As Escolas da ULisboa são as mais
prestigiadas nas suas áreas de Ensino
com professores altamente qualificados 
reconhecidos em Portugal e no estrangeiro. 

Na ULisboa preparamos os nossos 
estudantes para se distinguirem pelas 
suas competências técnicas e científicas, 
tornando-os mais competitivos no mercado 
de trabalho. Na ULisboa incentivamos os 
nossos estudantes a serem dinâmicos, 
inovadores e empreendedores. Na ULisboa 
fomentamos a curiosidade e o espírito 
crítico de forma a procurar soluções 
concretas e eficazes que respondam aos reais 
problemas da sociedade.

PorqUê escoLher
a ULisBoa? 

ULisBoa
em 

números

8.602 diPLomados 
2012

18 escoLas
Faculdades
e Institutos

47.849 estUdantes

469
cUrsos 
Licenciaturas, 
Mestrados Integrados, 
Mestrados 
e Doutoramentos

9 cantinas

3.461docentes

86 Unidades de
investigação 

residências 
Universitárias 19
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camPi da aLameda, 
tagUsPark e LoUres

01 Instituto Superior
Técnico 

camPUs da ajUda
02 Faculdade de Arquitetura
03 Faculdade de Medicina

Veterinária
04 Instituto Superior 

de Agronomia
05 Instituto Superior 

de Ciências Sociais
e Políticas

camPUs do chiado
06 Faculdade de Belas-Artes

camPUs da cidade
Universitária

07 Faculdade de Ciências
08 Faculdade de Direito
09 Faculdade de Farmácia
10 Faculdade de Letras
11 Faculdade de Medicina
12 Faculdade de Medicina

Dentária
13 Faculdade de Psicologia
14 Instituto de Ciências

Sociais

15 Instituto de Educação
16 Instituto de Geografia

e Ordenamento
do Território

camPUs do jamor
17 Faculdade de Motricidade

Humana

camPUs do qUeLhas
18 Instituto Superior

de Economia e Gestão

as nossas
escoLas

As 18 Escolas da ULisboa estão 
distribuídas em 8 campi, na cidade 
de Lisboa.
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Somos a Escola com maior número de estudantes estrangeiros em relação a outras escolas 
de Arquitetura, não só da Europa, mas também de países de outros continentes com os 
quais a instituição possui acordos de intercâmbio.
 
A nossa principal característica é a formação através do Projeto no 1.º e no 2.º ciclos, 
onde os conhecimentos adquiridos em todas as disciplinas são aplicados na conceção
de objetos que podem ir desde a escala da mão à escala do território.
 
O Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design da Faculdade de 
Arquitetura da Universidade de Lisboa obteve a classificação de Excelente pela 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

www.fa.ulisboa.pt

facULdade de 
arqUitetUra

arquitetura, Urbanismo, design

LicenciatUras 
e mestrados
integrados
2014-2015

11   facULdade de arqUitetUra
12   Arquitetura
12   Arquitetura, na área de
 especialização em Arquitetura
 de Interiores
13   Arquitetura, na área de
 especialização em Urbanismo
13   Design
14   Design de Moda

15   facULdade de BeLas-artes 
16   Arte Multimédia
16   Ciências da Arte e do Património
17   Desenho
17   Design de Comunicação
18   Design de Equipamento
18   Escultura
19   Pintura
19   Estudos Gerais

20   facULdade de ciências 
21   Biologia
21   Bioquímica
22   Engenharia Biomédica e Biofísica
22   Engenharia da Energia e do

Ambiente
23   Engenharia Física 
23   Engenharia Geográfica

24   Engenharia Informática
24   Estatística Aplicada
25   Física
25   Geologia
26   Matemática
26   Matemática Aplicada
27   Meteorologia, Oceanografia 

e Geofísica
27   Química
28   Química Tecnológica
28   Tecnologias de Informação

e Comunicação
29   Ciências da Saúde
29   Estudos Gerais

30   facULdade de direito 
31   Direito 

32   facULdade de farmácia 
33   Ciências Farmacêuticas
33   Ciências da Saúde 

34   facULdade de Letras 
35   Arqueologia
35   Artes e Humanidades
36   Ciências da Cultura

– Comunicação e Cultura
36   Ciências da Linguagem
37   Estudos Africanos
37   Estudos Artísticos

– Artes e Culturas Comparadas
38   Estudos Artísticos

– Artes do Espetáculo
38   Estudos Asiáticos
39   Estudos Clássicos
39   Estudos Europeus
40   Estudos Gerais

40   Estudos Portugueses
41   Filosofia
41   História
42   História da Arte
42   Línguas, Literaturas e Culturas
43   Tradução

44   facULdade de medicina
45   Medicina
45   Ciências da Saúde

46   facULdade de 
medicina dentária

47   Higiene Oral
47   Medicina Dentária
48   Prótese Dentária
48   Ciências da Saúde

49   facULdade de
medicina veterinária

50   Medicina Veterinária

51   facULdade de 
 motricidade hUmana
52   Ciências do Desporto

– Maior em Educação Física 
e Menor em Exercício e Saúde

52   Ciências do Desporto
– Maior em Educação Física
e Menor em Treino Desportivo

53   Dança
53   Ergonomia
54   Reabilitação Psicomotora
54 Gestão do Desporto

55   facULdade de PsicoLogia
56   Psicologia
56   Ciências da Saúde

57   institUto de edUcação
58   Educação e Formação

59   institUto de geografia 
e ordenamento do
território

60   Geografia
60   Planeamento e Gestão

do Território

61   institUto sUPerior de
agronomia

62   Arquitetura Paisagista
62   Biologia
63   Engenharia Agronómica
63   Engenharia Alimentar
64   Engenharia do Ambiente
64   Engenharia Florestal 

e dos Recursos Naturais
65   Engenharia Zootécnica

66   institUto sUPerior de
ciências sociais e PoLíticas

67   Administração Pública 
67   Administração Pública 

e Políticas do Território
68   Antropologia 
68   Ciência Política
69   Ciências da Comunicação
69   Gestão de Recursos Humanos
70   Relações Internacionais 

70   Serviço Social 
71   Sociologia

72   institUto sUPerior de
economia e gestão

73   Economia
73   Economics
74   Finanças
74   Gestão
75   Management
75   Matemática Aplicada 

à Economia e à Gestão
76   Gestão do Desporto

77  institUto sUPerior técnico
78   Arquitetura
78   Engenharia Aeroespacial 
79   Engenharia do Ambiente
79   Engenharia e Arquitetura Naval
80   Engenharia Biológica
80   Engenharia Biomédica
81   Engenharia Civil
81   Engenharia Eletrotécnica 

e de Computadores
82   Engenharia Eletrónica
82   Engenharia Física Tecnológica 
83   Engenharia Geológica 

e de Minas
83   Engenharia e Gestão Industrial
84   Engenharia Informática 

e de Computadores 
84   Engenharia de Materiais
85   Engenharia Mecânica
85   Engenharia Química
86   Engenharia de Telecomunicações

e Informática
86   Matemática Aplicada 

e Computação

“A vertente humana da vida 
académica permitiu alicerçar o grupo 
u:iclc dedicado às causas sociais. 
Este foi o meu berço e com orgulho 
o assumo como parte estruturante 
do que hoje sou.”

GonçALo FoLGAdo
Mestre em Urbanismo | Colaborador no u:iclc – Urbanism: instrumento 
criativo pela liberdade do conhecimento
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saídas Profissionais
Funções relacionadas com a conceção, 
reabilitação e remodelação de edifícios, 
espaços públicos, urbanos, paisagem e 
território. O âmbito da atividade abrange 
tarefas distintas que vão da habitação 
aos serviços públicos e privados, aos 
equipamentos de cultura e educação, 
saúde, desportivos ou industriais.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
03 Desenho 
10 Geometria Descritiva
ou
10 Geometria Descritiva 
16 Matemática
ou
10 Geometria Descritiva 
12 História da Cultura e Artes

oBjetivos
Este mestrado integrado pretende conferir 
aos estudantes um conjunto de competências, 
sobretudo de natureza projetual, que lhes 
permitam, ao longo do processo de ensino/
aprendizagem, reconhecer, interrogar e 
experimentar, ideias, factos e conhecimentos 
arquitetónicos de natureza complexa. 
Prepara os profissionais para integrarem 
equipas multidisciplinares, capazes de 
solucionar questões sociais, culturais, 
construtivas, económicas e ambientais nas 
áreas da Arquitetura e do Urbanismo.

www.fa.ulisboa.pt

MESTRADO INTEGRADO

arqUitetUra

saídas Profissionais
Integração em equipas multidisciplinares 
nas áreas da Arquitetura, Arquitetura de
Interiores, a Reabilitação e as Arquiteturas
Efémeras (expositivas, comerciais, não 
permanentes, etc.). 

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
03 Desenho
10 Geometria Descritiva
ou  
10 Geometria Descritiva
16 Matemática
ou
10 Geometria Descritiva 
12 História da Cultura e Artes

oBjetivos
Este mestrado integrado visa o reconhe-
cimento académico e profissional de um 
mestrado integrado em Arquitetura para 
aqueles que pretendem complementar o 
seu estudo através de uma relação mais 
próxima com os materiais e o detalhe 
dos elementos arquitetónicos, e possuam 
sensibilidade para o diálogo estético e 
cultural com as estruturas e espaços 
construídos pré-existentes. 

MESTRADO INTEGRADO

arqUitetUra, na área de esPeciaLização em 
arqUitetUra de interiores

saídas Profissionais
Integração em equipas de desenvolvi-
mento de produtos e serviços na indústria, 
agências de comunicação e publicidade; 
organismos centrais e regionais. 

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
03 Desenho
10 Geometria Descritiva
ou  
10 Geometria Descritiva
16 Matemática 
ou  
10 Geometria Descritiva e 
12 História da Cultura e Artes 

oBjetivos
Esta licenciatura visa formar profissionais 
com a capacidade de solucionar questões 
que envolvem a cultura material e o mundo 
dos produtos-serviços. Pretende-se também 
reconhecer e estimular a relação com outras 
áreas de conhecimento para encontrar 
respostas adequadas à complexidade e 
especificidade de grande parte dos desafios 
das sociedades atuais. Outro dos objetivos 
desta licenciatura incide na conscien-
cialização para uma prática profissional 
eticamente responsável e comprometida 
com o bem-estar do ser humano.

LICENCIATURA

design

dUração:  300 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas: 161 (diurno) e 31 (pós-laboral) 

regime:  Diurno e Pós-laboral

dUração:  300 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  50

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  46

regime:  Diurno

saídas Profissionais
Profissional liberal, quer no âmbito da 
administração central, regional e local, 
da indústria da construção e da investiga-
ção científica. Com esta especialização, 
adquire-se o estatuto profissional de 
Arquiteto com acesso à Ordem dos 
Arquitetos. 

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
03 Desenho
10 Geometria Descritiva
ou  
10 Geometria Descritiva
16 Matemática
ou
10 Geometria Descritiva 
12 História da Cultura e Artes 

oBjetivos
Este mestrado integrado visa capacitar o 
estudante para a análise do espaço urbano 
e do território, identificando problemas e 
soluções, tendo em atenção a viabilidade 
socioeconómica e os instrumentos legais 
do Urbanismo em Portugal. Constituem 
temas relevantes de reflexão e aprendizagem 
questões atuais relacionadas com o espaço 
coletivo, a reabilitação urbana e a estru-
turação de tecidos diversificados, bem 
como o reflexo de novas tecnologias  na 
conceção e organização da vida urbana.

MESTRADO INTEGRADO

arqUitetUra, na área de esPeciaLização em 
UrBanismo

dUração:  300 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  75

regime:  Diurno



14 15www.fba.ulisboa.pt

A Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa é a Escola superior de ensino 
artístico mais antiga de Portugal. Vinculada à Arte e ao Design contemporâneos, com 
a permanente preocupação de ocupar um lugar atuante na cultura dos nossos dias, é a 
maior e mais influente Escola de Artes do país.

desenha o teu futuro

facULdade de
BeLas-artes

www.fa.ulisboa.pt

“Estudar na FBA permitiu-me iniciar 
um processo pessoal de investigação 
plástica sobre tendências da cor e 
formas projetadas pelo Homem, e que 
continuam a ser matéria predominante 
no meu trabalho.”

Mário PirEs CordEiro
Artista plástico em Londres

saídas Profissionais
Integração em equipas de desenvolvi-
mento de produtos de moda e de vestuário 
na indústria, em empresas do setor e da 
comunicação de moda.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
03 Desenho  
10 Geometria Descritiva
ou  
10 Geometria Descritiva  
16 Matemática
ou
10 Geometria Descritiva 
12 História da Cultura e Artes 

oBjetivos
Esta licenciatura visa promover o desen-
volvimento das seguintes competências:
entendimento do contexto histórico, 
cultural e económico da moda e dos seus 
possíveis cruzamentos; estabelecimento 
de conexões entre a teoria e a prática do 
Design de Moda; aplicação de metodolo-
gias/estratégias para conceção de projetos; 
consolidação da visão pessoal do universo 
da moda através da criação de conceitos 
e da sua materialização em vestuário, 
acessórios, figurinos e styling; capacida-
des de inter-relação individual/equipa e 
de organização de trabalho; capacidade de 
criação e comunicação de estratégias de 
marketing.

LICENCIATURA

design de moda

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  46

regime:  Diurno
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saídas Profissionais
Historiografia e Crítica de Arte; Museo-
logia (técnicos de museus); Curadoria de 
Exposições em galerias e museus de arte; 
Conservação e Restauro de Obras de Arte 
através de uma formação de base artística, 
com os necessários complementos de 
formação científica e técnica e de formação 
humanística; mercado da arte (p.ex., peri-
tagem em antiquariato). 

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
03 Desenho 
10 Geometria Descritiva 
12 História da Cultura e Artes  

oBjetivos
Esta licenciatura visa proporcionar formação 
geral em três domínios, a saber: a Crítica 
de Arte, a Museologia e a Curadoria de 
Exposições e a Conservação e Restauro de 
Obras de Arte, através de uma formação 
de base artística, com os necessários com-
plementos de formação científica e técnica 
e de formação humanística.

LICENCIATURA

ciências da arte e do Património

www.fba.ulisboa.ptwww.fba.ulisboa.pt

saídas Profissionais
Produção artística com recurso às novas 
tecnologias (fotografia, audiovisuais, 
vídeo e multimédia); webdesign; Investi-
gação; ações culturais; colaboração com 
autarquias na elaboração de produtos 
culturais em suporte digital; colaboração 
com museus.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
03 Desenho 
10 Geometria Descritiva 
12 História da Cultura e Artes  

oBjetivos
Esta licenciatura visa proporcionar uma 
sólida formação artística em cada um dos 
seus percursos, mediante a lecionação de 
conteúdos comuns a todos eles nos dois 
primeiros semestres (de caráter propedêu-
tico), aos quais se seguem quatro semestres 
em que todas as unidades curriculares 
convergem para a unidade curricular de 
Projeto que funciona como um espaço de 
sistematização e experimentação de con-
teúdos teóricos e artísticos nos domínios 
dos Ambientes Interativos, Animação, 
Audiovisuais, Fotografia e Performance/
Instalação.

LICENCIATURA

arte mULtimédia

saídas Profissionais
Produção de marcas comerciais, logótipos; 
design editorial; ilustração; webdesign; 
genéricos no cinema, anúncios televisivos, 
sinalética; campanhas comerciais; Mon-
tagem de exposições, stands em feiras, 
organização de objetos no espaço (expo-
sições permanentes, museus); consultoria 
de artes plásticas.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
03 Desenho 
10 Geometria Descritiva 
12 História da Cultura e Artes  

oBjetivos
Esta licenciatura visa proporcionar 
conhecimentos no âmbito do Design 
de Comunicação e formar profissionais 
aptos a desenvolver projetos nas áreas do 
Design de Comunicação, Design Gráfico, 
Webdesign e Multimédia. A licenciatura 
procura: promover o entendimento do 
lugar do Design como projeto criativo 
para o social, envolvendo para tal uma 
forte caracterização teórica que incide 
sobre a área da Comunicação e dos modos 
de produção, reprodução e circulação da 
imagem, bem como uma formação cultural 
relacionada com as ciências da Arte em 
geral e do Design em particular; a formação 
de profissionais com capacidade interven-
tiva nos processos de diagnóstico, decisão, 
projeto e produção, visando uma resposta 
abrangente às necessidades do mercado 
de trabalho. 

LICENCIATURA

design de comUnicação

saídas Profissionais
Ilustração científica, médica e arqueo-
lógica; desenho publicitário; desenho 
técnico de Engenharia, Arquitetura e 
Design; animação digital 2D e 3D; 
banda desenhada; figurinismo; Ceno-
grafia; desenho artístico (desenho/ins-
talação; desenho interativo); ilustração 
editorial criativa; educação artística e 
ensino do Desenho. 

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
03 Desenho 
10 Geometria Descritiva 
12 História da Cultura e Artes  

oBjetivos
Esta licenciatura visa fornecer formação 
integral nos vários domínios do Desenho, 
tendo em vista várias opções de especiali-
zação, desde a criação artística autónoma 
às diversas áreas de Desenho integrado, 
tais como a ilustração editorial, a banda 
desenhada e a animação digital, respon-
dendo de forma qualificada às solicitações 
de um mercado mais vasto e exigente. 
Para além da importância desta área nas 
várias vertentes da formação artística, 
dar-se-á continuidade à tradição didática 
do Desenho ligado às novas tecnologias 
e novos meios de produção gráfica.

LICENCIATURA

desenho

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  55

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  40

regime:  Pós-laboral

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  35

regime:  Pós-laboral

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  55

regime:  Diurno
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saídas Profissionais
Escultor; desenhador humorístico (carica-
turista); animador - cinema de animação; 
visualizador - publicidade; desenhador, 
ilustrador; medalhista; consultoria de artes 
plásticas; apoio a escultores - produção de 
formas/moldes para reprodução de obras; 
produção de bustos/retratos; Investigação; 
criação/produção de medalhas, placas, 
brindes, taças e outros. 

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
03 Desenho 
10 Geometria Descritiva 
12 História da Cultura e Artes  

oBjetivos
Esta licenciatura visa proporcionar uma 
sólida formação artística e científica de 
base com várias competências genéricas e 
interdisciplinares, agregando especialidades 
dos Estudos Nucleares de Escultura e de 
Estudos Tecnológicos de Escultura.

LICENCIATURA

escULtUra

saídas Profissionais
Produção de sinalização funcional; Pro-
dução de campanhas comerciais (cartazes, 
tratamento do ponto de venda e de emba-
lagens); montagem de exposições, stands 
em feiras, organização de objetos no 
espaço (exposições permanentes, museus); 
indústria de mobiliário, cerâmica, têxtil 
e outras; conservação de museus e do 
património artístico.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
03 Desenho 
10 Geometria Descritiva 
12 História da Cultura e Artes  

oBjetivos
Esta licenciatura visa formar profissionais 
aptos a elaborar, desenvolver e coordenar 
projetos ou outras atividades de Design 
que se enquadram nesta área e com a 
complexidade relativa a este nível de 
formação, bem como constituir um 
primeiro patamar de estudos nos domínios 
do Design de Produto, Design Urbano e de 
Interiores e Estudos de Design. É promo-
vida a aquisição de práticas e conhecimentos 
científicos específicos, de modo a que 
seja possível ao licenciado a resolução 
dos problemas da sua atividade fazendo 
uso das capacidades de processamento e 
aplicação dos conhecimentos adquiridos, 
os quais também são renovados autónoma 
e continuamente através das competências 
adquiridas.

LICENCIATURA

design de eqUiPamento

saídas Profissionais
Pintor de arte; desenhador humorístico 
(caricaturista); animador – cinema de 
animação; visualizador – publicidade; 
desenhador, ilustrador; consultoria de 
artes plásticas; conceção/montagem de 
exposições de arte, stands em feiras, 
organização de objetos no espaço 
(exposições permanentes, museus); 
promoção e desenvolvimento de ações 
artístico-culturais.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
03 Desenho 
10 Geometria Descritiva 
12 História da Cultura e Artes  

oBjetivos
Esta licenciatura tem três objetivos funda-
mentais. O primeiro refere-se à condição 
de artista plástico, multiplicando-se em 
atividades específicas tais como pintura, 
gravura, cerâmica, vitral, mosaico, tapeçaria, 
ilustração artística, dentro de um vasto 
conjunto de optativas lecionadas no primeiro 
ciclo de estudos; o segundo objetivo visa 
a preparação do licenciado para corres-
ponder com eficácia e profissionalismo 
às atividades artísticas e culturais de 
instituições públicas e privadas tais como 
organismos estatais, autarquias, fundações, 
e outras organizações; o terceiro objetivo 
relaciona-se com o exercício da docência, 
a diversos níveis da aprendizagem das 
linguagens das artes plásticas. 

LICENCIATURA

PintUra

www.fba.ulisboa.ptwww.fba.ulisboa.pt

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  55

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  55

regime:  Diurno

saídas Profissionais
Documentalista; gestão do património; 
mercados de arte; dinamização de projetos 
históricos e culturais; turismo cultural; 
agente de práticas artísticas; produção 
e consultoria de conteúdos culturais; 
docência; Investigação; atividades em 
áreas ligadas ao Ambiente, Biotecnologia, 
Indústria Química, Gestão, entre outras.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
06 Filosofia
16 Matemática 
18 Português

oBjetivos
Única em Portugal, esta licenciatura 
associa ofertas de cursos tradicionais das 
Faculdades de Belas-Artes, Ciências e 
Letras, combinando um tronco comum 
circunscrito a um vasto leque de disciplinas 
que o estudante seleciona, em função dos 
seus interesses. Esta licenciatura permite 
uma combinação única entre Artes, Huma-
nidades e Ciências, uma maior aptidão 
para gerir assuntos diversos e uma maior 
competência para o mercado de trabalho. 

LICENCIATURA

estUdos gerais*

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  60

regime:  Diurno

* ciclo de estudos em associação entre Escolas da ULisboa

dUração:  240 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  55

regime:  Diurno
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“Estudar em Ciências permitiu-me 
um acesso imediato ao mundo 
do trabalho. os conhecimentos 
que adquiri tornaram-me apto 
a responder aos desafios colocados, 
revelando-se uma mais valia 
para a empresa onde trabalho.” 

TiAGo MEndEs
Estudante do mestrado em Engenharia Geográfica

É uma Escola de formação em Ciências, fornecendo formação de espectro largo e 
preparando os estudantes para a resolução de problemas interdisciplinares.

Conta com um corpo docente e de Investigação constituído apenas por doutorados, com 
instalações modernas e lidera infra-estruturas de Investigação e Desenvolvimento do 
roteiro nacional.

Tem em execução 500 projetos de Investigação e Desenvolvimento, nacionais e 
internacionais, públicos e privados, e mantém especiais relações com organizações 
internacionais de ciência e de tecnologia.

Pugna pela valorização económica do conhecimento e a consolidação de atitudes 
empreendedoras, através da formação e da participação em iniciativas coletivas da 
Universidade de Lisboa.

www.ciencias.ulisboa.pt

facULdade de 
ciências

ciências de Lisboa

saídas Profissionais
Empresas farmacêuticas; empresas de 
Biotecnologia, laboratórios clínicos ou 
de serviços; laboratórios industriais ou 
empresas de comércio de equipamentos 
de alta tecnologia; instituições de Ensino 
Superior; institutos de Investigação públicos 
e privados.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia 
19 Matemática A 
ou 
07 Física e Química 
19 Matemática A

oBjetivos
Esta licenciatura confere o título de bioquí-
mico e tem como objetivos principais:
formar profissionais com uma sólida 
formação científica em Ciências da Vida, 
tanto teórica como experimental, e com 
uma forte componente de iniciação à Inves-
tigação; ministrar um núcleo de conheci-
mentos nas áreas científicas de Química, 
Física, Biologia, Matemática, Estatística 
e Informática com vista a proporcionar aos
estudantes uma ampla formação básica 
para, no futuro, abordarem problemas de 
índole bioquímica diversa; providenciar 
uma formação extensiva e transversal nas 
várias áreas da Bioquímica, central para 
o prosseguimento de carreiras nas áreas 
acima mencionadas.

LICENCIATURA

BioqUímica

saídas Profissionais
Empresas e laboratórios de Biotecno-
logia, Ambiente, Biomedicina, análises 
clínicas e biológicas, gestão e conservação 
de áreas protegidas; parques naturais e 
reservas, jardins e museus; administração 
pública; instituições de Ensino Superior e 
de Investigação.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia
ou 
07 Física e Química
ou
02 Biologia e Geologia
19 Matemática A

oBjetivos
Esta licenciatura visa a aprendizagem 
dos conceitos fundamentais aos sistemas 
vivos, desde a sequenciação de vários 
genomas, nomeadamente o da espécie 
humana e de várias espécies agrícolas de 
que depende a nossa sobrevivência como 
sociedade, aos problemas de sustentabilidade 
dos ecossistemas e da conservação da 
biodiversidade. A licenciatura oferece uma 
sólida formação pluridisciplinar nos dois 
primeiros anos (tronco comum) e um leque 
de opções académicas de especialização.  

LICENCIATURA

BioLogia

www.ciencias.ulisboa.pt

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  180

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  70

regime:  Diurno
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saídas Profissionais
Laboratórios de Investigação e Desenvol-
vimento, de qualidade e de metrologia, 
privados e públicos; empresas tecnológicas, 
de auditoria e consultoria; entidades de 
regulação e de acreditação; organizações 
internacionais de ciência, tecnologia e enge-
nharia; instituições do Ensino Superior e 
de Investigação.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
07 Física e Química 
19 Matemática A

oBjetivos
Este mestrado integrado visa a formação 
de profissionais com sólida formação 
científica e técnica em diferentes áreas 
do domínio da Engenharia e Tecnologias 
Físicas. A perspetiva de formação é a de 
inserir o estudante e futuro profissional 
nas problemáticas associadas aos fenómenos 
físicos que estão na base da inovação tecno-
lógica, dotando-os para isso de conheci-
mentos sólidos em Física Fundamental e 
de uma compreensão das abordagens de 
Engenharia, ao mesmo tempo que os coloca 
em contacto com áreas de aplicação em 
que a Física é fundamental.

MESTRADO INTEGRADO

engenharia física

saídas Profissionais
Empresas de produção, instalação e serviços 
na área dos sistemas de energias renováveis, 
consultoria em eficiência energética; agências 
de energia; instituições internacionais com 
intervenção na área das energias renováveis e 
eficiência energética; administração pública 
central e local; entidades do Ensino Superior 
e de Investigação.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia 
19 Matemática A 
ou
07 Física e Química 
19 Matemática A

oBjetivos
Este mestrado integrado visa formar 
profissionais de engenharia de conceção 
com capacidade de intervenção nas áreas 
das energias renováveis, da mitigação 
dos impactos ambientais das tecnologias 
energéticas, e da eficiência energética. As 
competências a desenvolver pelos estudantes 
ao longo deste ciclo de estudos estão em 
consonância com o que se preconiza no 
documento EurAce – Standards and 
Procedures for the Accreditation of 
Engineering Programmes.

MESTRADO INTEGRADO

engenharia da energia e do amBiente

saídas Profissionais
Empresas do setor médico e de consultoria; 
instituições hospitalares; entidades de 
acreditação e de regulação; universidades 
e institutos de Investigação.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
07 Física e Química
19 Matemática A  

oBjetivos
Este mestrado integrado visa formar enge-
nheiros de conceção numa área científica 
multidisciplinar e em forte expansão.  
Este mestrado integrado privilegia, por um 
lado, as aplicações da Física ao estudo do 
organismo humano, ao nível da modelação 
biofísica dos processos fisiológicos e 
fisiopatológicos e, por outro, o estudo das 
tecnologias de diagnóstico e terapia que 
revolucionaram a Medicina nas últimas 
décadas. Pretende-se que, para além da 
obtenção de experiência em Investigação, 
os estudantes tenham também, ao longo 
de todo o curso, contacto com a realidade 
clínica e empresarial, oferecendo-se por 
isso a possibilidade de realizar estágios 
em instituições hospitalares ou empresas. 

MESTRADO INTEGRADO

engenharia Biomédica e Biofísica

www.ciencias.ulisboa.pt www.ciencias.ulisboa.pt

dUração:  300 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  120 pontos

n.º de vagas:  40

regime:  Diurno

dUração:  300 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  50

regime:  Diurno

dUração:  300 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  30

regime:  Diurno

saídas Profissionais
Empresas de topografia, cartografia e 
construção civil de grandes obras; empresas 
de serviços em informação geográfica e 
Ambiente; entidades produtoras de cartogra-
fia; administração central, regional e local.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
07 Física e Química
19 Matemática A 

oBjetivos
Esta licenciatura visa produzir informa-
ção geográfica de confiança desde a sua 
génese até aos níveis exigidos pelos 
diversos utilizadores. Pela sua importân-
cia política e económica, a informação 
geográfica constitui uma prioridade em 
qualquer sociedade moderna. A estrutura 
curricular desta licenciatura e os seus con-
teúdos foram progressivamente adaptados 
em função da evolução tecnológica, do 
surgimento de novas áreas de intervenção 
e da consequente redefinição do perfil e 
competências do Engenheiro Geógrafo 
presentemente centrada na aquisição, 
processamento e gestão de informação 
cartográfica e geo-referenciada.

LICENCIATURA

engenharia geográfica  

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  20

regime:  Diurno
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saídas Profissionais
Empresas de consultoria; empresas da 
área financeira e de serviços; empresas de 
desenvolvimento de software e/ou conteú-
dos; administração pública central e local.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
19 Matemática A 
ou
07 Física e Química  
19 Matemática A

oBjetivos
Esta licenciatura corresponde aos enormes 
desafios de imaginação, criatividade e ino-
vação tecnológica impostos pela sociedade 
e pelo mercado de emprego no espaço eco-
nómico europeu. Esta licenciatura resulta 
de um processo de melhoria contínua com 
o objetivo de aproximar, de forma siste-
mática, o melhor e mais recente saber 
científico e técnico às solicitações das 
empresas mais qualificadas do mercado.

LICENCIATURA

engenharia informática  

saídas Profissionais
Empresas de sondagens e de estudos de 
mercado; administração central e local; 
órgãos de comunicação social e partidos 
políticos; empresas, Banca e seguros; 
unidades hospitalares; institutos de 
Investigação.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
19 Matemática A 
ou
04 Economia  
19 Matemática A 
ou
02 Biologia e Geologia 
19 Matemática A

oBjetivos
Esta licenciatura, cujo eixo é a recolha/
produção de dados, sua análise e inter-
pretação, visa a formação de profissionais 
capazes de desenvolver estudos de mer-
cado, sondagens, e desenvolver tarefas de 
aperfeiçoamento e controlo de qualidade 
das estatísticas oficiais.  

LICENCIATURA

estatística aPLicada

www.ciencias.ulisboa.pt www.ciencias.ulisboa.pt

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  105

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  35

regime:  Diurno

saídas Profissionais
Organizações internacionais de ciência e 
tecnologia; infraestruturas científicas de 
grande porte; organismos de acreditação 
e de regulação; empresas industriais, 
comerciais e de serviços nas áreas de 
informática, saúde, finanças e consultoria; 
instituições de Ensino Euperior e institutos 
de Investigação e desenvolvimento.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
07 Física e Química
19 Matemática A

oBjetivos
Esta licenciatura estuda a natureza em 
todas as escalas, das partículas elementares 
aos núcleos, átomos e moléculas, às fases 
da matéria, aos planetas, ao universo. Esta 
licenciatura oferece uma formação sólida 
e abrangente em Física Fundamental e 
Aplicada.

LICENCIATURA

física

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  30

regime:  Diurno

saídas Profissionais
Entidades com tutela do território ou em-
presas associadas à exploração, extração 
e gestão de recursos geológicos e energé-
ticos em terra/mar, Geotecnia, avaliação 
e minimização de impactes e riscos, 
ordenamento territorial; administração 
central/local, entidades reguladoras; insti-
tuições públicas/privadas de Investigação 
e Ensino.

Pré-reqUisito(s)
 Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
19 Matemática A

oBjetivos
Esta licenciatura tem como objetivo prin-
cipal o desenvolvimento das competências 
necessárias ao desempenho qualificado e 
versátil da profissão de Geólogo em di-
ferentes domínios de atividade, da inves-
tigação científica às diversas aplicações 
industriais e ambientais. Esta formação 
de largo espectro (que se fundamenta em 
conhecimento científico sólido e eclético, 
abrindo múltiplos caminhos para a empre-
gabilidade), inscreve-se nos programas de 
Ensino Superior de nível 5 International 
Standard Classification Education e habi-
lita diretamente ao exercício da profissão.

LICENCIATURA

geoLogia

dUração:  240 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  85

regime:  Diurno
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saídas Profissionais
Carreiras técnicas superiores em empresas 
ou na administração pública; instituições de 
Investigação e Ensino (universidades, insti-
tutos politécnicos, escolas do ensino básico 
e secundário); instituições públicas (labora-
tórios, autarquias); empresas privadas (ban-
cos, seguradoras, consultorias financeiras, de 
Informática ou de Engenharia).

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
19 Matemática A 
ou
02 Biologia e Geologia
19 Matemática A
ou
07 Física e Química
19 Matemática A

oBjetivos
Esta licenciatura visa a aquisição de co-
nhecimentos básicos nos vários ramos da 
Matemática (incluindo Análise, Álgebra, 
Geometria e Análise Numérica) e suas in-
terações e aplicações em áreas afins. Esta 
licenciatura possibilita a aquisição de uma 
capacidade de aprendizagem autónoma 
dos conhecimentos, em particular teoria e 
modelos matemáticos de nível intermédio, 
envolvendo a seleção e consulta de biblio-
grafia e o diálogo com especialistas. 

LICENCIATURA

matemática
LICENCIATURA

matemática aPLicada

saídas Profissionais
Empresas de serviços: Banca, seguros, 
consultoria, Informática, Engenharia, 
transportes, distribuição, Telecomunicações; 
organismos do setor público: Saúde, Educa-
ção, Ciência e Tecnologia, planeamento 
urbano e regional.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
19 Matemática A 
ou
02 Biologia e Geologia
19 Matemática A
ou
07 Física e Química
19 Matemática A

oBjetivos
Esta licenciatura tem como objetivo ofe-
recer formação nas áreas da Matemática 
com maior aplicação e nível de empre-
gabilidade no nosso país, sem descurar 
a apreensão de conhecimentos sólidos 
na sua vertente básica e fundamental. Os 
licenciados por este ciclo de estudos serão 
capazes de utilizar a Matemática na reso-
lução de problemas concretos, tanto em 
ambiente empresarial como no desenvol-
vimento de tecnologia de ponta e no apoio 
à Investigação, principalmente de natureza 
interdisciplinar. A licenciatura visa ainda 
o desenvolvimento de ferramentas infor-
máticas para a resolução de problemas de 
Matemática Aplicada.

www.ciencias.ulisboa.pt www.ciencias.ulisboa.pt

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  40

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  70

regime:  Diurno

saídas Profissionais
Empresas de prospeção geofísica, de 
previsão do tempo e estado do mar, 
aproveitamento de recursos naturais, 
consultoria em Ciências do Ambiente 
e impacto ambiental; setores público e 
privado com responsabilidades opera-
cionais ou de Investigação.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
19 Matemática A 
ou
02 Biologia e Geologia  
19 Matemática A 
ou
07 Física e Química 
19 Matemática A

oBjetivos
Esta licenciatura nas áreas das Ciências da 
Terra, da Atmosfera e dos Oceanos, com 
uma sólida formação básica em Física, 
Matemática e Informática, visa abrir as 
perspetivas do estudante relativamente à 
importância de uma abordagem científica 
destas áreas, e fornecer uma formação atuali-
zada nas áreas específicas da Meteorologia, 
Oceanografia e Geofísica Interna, de modo 
a preparar profissionais com prática de 
utilização das tecnologias mais modernas e 
com capacidade de enfrentarem a interdis-
ciplinaridade dos problemas reais. 

LICENCIATURA

meteoroLogia, oceanografia e geofísica

saídas Profissionais
Indústrias química, farmacêutica, alimentar; 
laboratórios de Investigação; Investigação 
criminal; empresas comerciais; universi-
dades e institutos politécnicos; escolas 
básicas e secundárias.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
07 Física e Química
19 Matemática A

oBjetivos
Esta licenciatura tem como objetivo prin-
cipal o desenvolvimento das competências 
necessárias ao desempenho qualificado 
e versátil da profissão de Químico em 
diferentes domínios de atividade, desde a 
investigação científica às diversas aplica-
ções industriais e ambientais. Esta licen-
ciatura oferece uma formação fundamental 
e estruturante nas várias áreas da Química e 
complementa-a com os instrumentos neces-
sários para uma compreensão de conceitos 
básicos em outras áreas científicas.

LICENCIATURA

qUímica

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  25

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas: 50 (Química+Química Tecnológica)

regime:  Diurno
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saídas Profissionais
Setor empresarial: indústria química e 
associadas, plásticos, têxtil, papel, cimentos, 
cortiça, farmacêutica, alimentar, extrativa, 
petroquímica; prestação de serviços e con-
sultoria; instituições públicas e privadas 
de Investigação (fundamental e aplicada) 
e Ensino; administração pública central e 
local.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
07 Física e Química
19 Matemática A

oBjetivos
Esta licenciatura visa a aprendizagem de 
um conjunto de conhecimentos fundamen-
tais tendo como objetivo a aquisição de 
competências que permitem aos estudan-
tes desenvolverem as suas capacidades 
de liderança, de trabalho em grupo, de 
exposição de ideias e, principalmente, 
de operacionalização dos conhecimentos 
adquiridos. Para além disso pretende-se 
proporcionar uma visão abrangente das 
aplicações da Química, potenciando as 
abordagens interdisciplinares e aumentando 
as possibilidades de inserção profissional. 
É também objetivo prioritário o desenvol-
vimento de uma arquitetura mental que 
conduza os estudantes a uma forma dife-
rente de pensar e interpretar resultados 
e estruturar novas explicações científicas.

LICENCIATURA

qUímica tecnoLógica
LICENCIATURA

tecnoLogias de informação e comUnicação

saídas Profissionais
Empresas/instituições que possuam, operem 
ou acedam a sistemas de informação, siste-
mas informáticos e redes; quadros de inter-
venção: administração pública central e local, 
indústria, empresas ligadas à área financeira 
ou à comunicação social e publicidade, em-
presas de consultoria, desenvolvimento de 
conteúdos e de software em diversas áreas.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
16 Matemática 
ou
16 Matemática 
04 Economia 
ou 
16 Matemática 
10 Geometria Descritiva

oBjetivos
Esta licenciatura visa formar profissionais 
com capacidade para liderarem, nas 
organizações, as transformações tecno-
lógicas necessárias ao melhoramento do 
seu desempenho e procura de vantagens 
competitivas, perspetivarem e gerirem a 
informação das organizações por forma a 
aumentar o seu capital intelectual, ante-
ciparem as evoluções tecnológicas, e con-
tribuírem responsavelmente para a melhoria 
da qualidade de vida, do trabalho e da 
sociedade.

www.ciencias.ulisboa.pt www.ciencias.ulisboa.pt

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  65

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas: 50 (Química Tecnológica + Química)

regime:  Diurno

saídas Profissionais
Empresas privadas e instituições públicas 
com atividades direta ou indiretamente 
relacionadas com a saúde (clínica, gestão, 
instrumentação, etc.).

Pré-reqUisito(s)
Grupo B - Comunicação interpessoal

Provas de ingresso
02 Biologia e Geologia 
07 Física e Química  

oBjetivos
Esta licenciatura visa proporcionar formação 
geral em fundamentos teóricos e práticos 
em Ciências e Tecnologias ligadas às 
Ciências da Vida numa vertente de saúde 
humana através de um ensino multidisci-
plinar, assegurado por um consórcio de 
Escolas da Universidade de Lisboa que 
engloba todas as áreas básicas e aplicadas 
do conhecimento relacionadas com as 
Ciências da Saúde. Este ciclo de estudos 
tem como objetivos a constituição de uma 
formação agregadora de diversas especia-
lidades nesta área, capaz de oferecer uma 
preparação de banda larga e de qualidade 
para especializações em domínios biomé-
dicos e da saúde.

LICENCIATURA

ciências da saúde*

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  140 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  80

regime:  Diurno

* ciclo de estudos em associação entre Escolas da ULisboa

LICENCIATURA

estUdos gerais*

saídas Profissionais
Documentalista; gestão do património;
mercados de arte; dinamização de projetos 
históricos e culturais; turismo cultural;
agente de práticas artísticas; produção 
e consultoria de conteúdos culturais; 
docência; Investigação; atividades em 
áreas ligadas ao Ambiente, Biotecnologia, 
Indústria Química, Gestão, entre outras.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
06 Filosofia
16 Matemática 
18 Português

oBjetivos
Única em Portugal, esta licenciatura 
associa ofertas de cursos tradicionais das 
Faculdades de Belas-Artes, Ciências e 
Letras, combinando um tronco comum cir-
cunscrito a um vasto leque de disciplinas 
que o estudante seleciona, em função dos 
seus interesses. Esta licenciatura permite 
uma combinação única entre Artes, Huma-
nidades e Ciências, uma maior aptidão 
para gerir assuntos diversos e uma maior 
competência para o mercado de trabalho. 

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  60

regime:  Diurno

* ciclo de estudos em associação entre Escolas da ULisboa
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“Há duas formas de ser um aluno 
universitário: existindo e agindo.  
na Fd encontrei o espaço e a 
companhia de que precisava para 
agir intelectual e academicamente, 
no mais amplo significado das 
palavras.”

AnA LUísA FErnAndEs
Estudante do College of Europe 

A Faculdade de Direito é solidária com as demais escolas da Universidade de Lisboa 
na complementação dos saberes, na abertura a uma visão interdisciplinar, na prestação 
de serviços à comunidade e na defesa de um ambiente compatível com a realização da 
pessoa humana.

Distingue-se também pela qualidade do corpo docente, ambiente influenciador da 
política nacional, rigor dos planos curriculares e abertura para o mundo.

www.fd.ulisboa.pt

facULdade de 
direito

faculdade de direito: qualidade, 
rigor e empregabilidade

saídas Profissionais
Advocacia, magistratura, carreira diplo-
mática, notariado, solicitadoria, oficial 
de Justiça, consultoria jurídica, agente de 
execução, docência, conservador, inspetores 
e coordenadores da Polícia Judiciária.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
11 História 
18 Português 
ou
06 Filosofia
11 História

oBjetivos
Esta licenciatura visa propiciar educação 
jurídica assente nas disciplinas prope-
dêuticas dos saberes orientados para a 
Justiça. O corpo de unidades curriculares 
obrigatórias garante uma base comum 
sólida e completa, permitindo ao estudante 
um conhecimento geral do sistema jurí-
dico, capacidade crítica para analisar as 
leis e partir das regras de Direito e rigor 
concetual na exposição das suas opiniões. 
As unidades curriculares optativas com-
plementam esse corpus de conhecimentos 
através de matérias auxiliares à formação 
básica ou que correspondam a novidades 
didáticas estruturantes na atualização e 
adequação do saber jurídico. 

LICENCIATURA

direito

www.fd.ulisboa.pt

dUração:  240 ECTS

cLassificações mínimas 
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  480 (diurno) e 120 (pós-laboral)  

regime:  Diurno e Pós-laboral
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“orgulhosamente sou estudante 
da FF. Encontrei aqui um curso 
multidisciplinar e atual, orientado 
por docentes que são a “nata” do 
setor farmacêutico. A FF é uma 
casa cheia de ciência, espírito 
académico, pedagogia e entreajuda. 
somos, sem dúvida, uma grande 
família!”
 
PEdro CorTEGAçA
Estudante do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas

A FF foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior como 
a melhor Faculdade de Farmácia do País. 

A FF obteve o reconhecimento da Ordem dos Farmacêuticos através da atribuição, por 
unanimidade, da Medalha de Honra em 2013.

Os estudantes da FF têm ligação à atividade farmacêutica e às Unidades de Investigação 
através da frequência de disciplinas de Projeto.

A Faculdade participa na direção da European Association of Faculties of Pharmacy, da 
European Federation for Pharmaceutical Sciences e da Confederação Iberoamericana 
das Faculdades de Farmácia. Para além disso, integra os programas de mestrado Science 
of Drug Development do European Modular Education and Training Programme in Safety 
Sciences for Medicines, European Science Foundation Summer School in Nanomedicine 
e European Diploma in Pharmaceutical Medicine.

www.ff.ulisboa.pt

facULdade de 
farmácia

vem ser aluno da 
faculdade de farmácia

www.ff.ulisboa.pt

saídas Profissionais
Farmácia de oficina ou comunitária; farmácia 
hospitalar; indústria farmacêutica, alimentar e 
química; análises clínicas, químico-biológicas, 
hidrológicas, bromatológicas e toxicológicas;
unidades hospitalares; farmácias militares 
e prisionais; distribuição farmacêutica; 
Administração Regional de Saúde; Ensino; 
Investigação.

Pré-reqUisito(s)
Grupo B - Comunicação interpessoal

Provas de ingresso
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química

oBjetivos
Este mestrado integrado dá cumprimen-
to integral à Diretiva 2005/36/CE do 
Parlamento e Conselho Europeus de 7 
de setembro, em que o Farmacêutico é 
definido como um agente de saúde. Nesse 
contexto, o mestrado integrado capacita o 
Farmacêutico para o desempenho de todas 
as atividades  que constam do Ato Farma-
cêutico (DL 288/2001 de 10 de novembro 
e consequentes alterações legislativas), 
e outras atividades profissionais de edu-
cação dirigidas à comunidade no âmbito 
da promoção da saúde. A formação do 
Farmacêutico incentiva também o trabalho 
de pesquisa e a investigação científica 
naquelas áreas bem como o intercâmbio 
cultural, científico e técnico com institui-
ções nacionais e estrangeiras.

MESTRADO INTEGRADO

ciências farmacêUticas

saídas Profissionais
Empresas privadas e instituições públicas 
com atividades direta ou indiretamente 
relacionadas com a saúde (clínica, gestão, 
instrumentação, etc.).

Pré-reqUisito(s)
Grupo B - Comunicação interpessoal

Provas de ingresso
02 Biologia e Geologia 
07 Física e Química  

oBjetivos
Esta licenciatura visa proporcionar forma-
ção geral em fundamentos teóricos e prá-
ticos em Ciências e Tecnologias ligadas às 
Ciências da Vida numa vertente de saúde 
humana através de um ensino multidisci-
plinar, assegurado por um consórcio de 
Escolas da Universidade de Lisboa que 
engloba todas as áreas básicas e aplicadas 
do conhecimento relacionadas com as 
Ciências da Saúde. Este ciclo de estudos 
tem como objetivos a constituição de uma 
formação agregadora de diversas especia-
lidades nesta área, capaz de oferecer uma 
preparação de banda larga e de qualidade 
para especializações em domínios biomé-
dicos e da saúde.

LICENCIATURA

ciências da saúde*

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  140 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  80

regime:  Diurno

* ciclo de estudos em associação entre Escolas da ULisboa

dUração:  300 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  214

regime:  Diurno
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saídas Profissionais
Técnicos de Arqueologia no quadro da 
arqueologia empresarial, administração 
central, autarquias e museus; quadros 
do mercado das “indústrias culturais”; 
quadros de gestão integrada de património 
arqueológico e arqueologia pública.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
11 História
12 História da Cultura e das Artes
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura visa: fornecer um amplo 
enquadramento de natureza teórica e 
prática, que possibilita a capacidade de 
ler e interpretar as realidades do passa-
do, contextualizando-as devidamente; 
potenciar a investigação arqueológica, 
sem esquecer outras valências como as da 
gestão integrada de património arqueoló-
gico, a arqueologia no âmbito empresarial, 
na administração pública, e nos museus. 
Pretende ainda, habilitar os licenciados ao 
desempenho de trabalhos arqueológicos, 
enquadrados em equipas dirigidas por 
arqueólogos de formação superior (2.º e 
3.º ciclos); e fornecer uma formação que 
permita a realização de tarefas básicas de 
identificação e caracterização de ocorrên-
cias arqueológicas.

LICENCIATURA

arqUeoLogia

“inédito em Portugal, este curso 
permite a combinação de uma 
formação inicial muito completa 
com as aspirações de cada aluno, 
constituindo um espaço de debate 
onde cada qual tem lugar para as 
suas opiniões e para pensar o 
presente, não esquecendo aqueles 
que nos antecederam, e continuar 
a acreditar num futuro possível.”

ToMás CAsTro
Estudante finalista da licenciatura em Artes e Humanidades

LETRAS é Clássica: desde 1911 que forma gerações nas grandes áreas do conhecimento 
humanista (Arqueologia; Estudos Clássicos; Estudos Portugueses; Filosofia; História).

LETRAS é Atual: prepara-te para os desafios do mundo contemporâneo (Estudos Africanos; 
Estudos Asiáticos; Estudos Europeus; Ciências da Linguagem; Tradução).

LETRAS é Criativa: oferece-te formação na área das Artes e da Cultura (Estudos Artísticos: 
Artes do Espetáculo e Artes e Culturas Comparadas; Ciências da Cultura - Comunicação e 
Cultura; História da Arte).

LETRAS é Inovadora: com licenciaturas únicas no país, permite combinações entre áreas 
(Artes e Humanidades; Estudos Gerais; Línguas, Literaturas e Culturas).

LETRAS é Internacional: recebe anualmente cerca de 800 estudantes estrangeiros em 
programas de mobilidade e cursos de língua portuguesa, promovendo um ambiente 
multicultural. 

www.letras.ulisboa.pt

facULdade
de Letras

a maior escola de artes 
e humanidades do país

www.letras.ulisboa.pt

saídas Profissionais
Documentalista; gestão do património; 
mercados de arte; dinamização de projetos
históricos e culturais; agente de práticas 
artísticas: produtores culturais e assessores
de programação cultural, quadros de gestão
cultural; turismo cultural; produção e con-
sultoria de conteúdos culturais; tradutor e 
intérprete; docência; Investigação.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
06 Filosofia
11 História
18 Português

oBjetivos
Única em Portugal, esta licenciatura 
associa as ofertas de cursos que a Facul-
dade de Letras tradicionalmente oferece, 
combinando um tronco comum circuns-
crito a um vasto leque de disciplinas que o 
estudante seleciona, em função dos seus 
interesses. Permite uma formação mais 
completa e versátil, uma maior aptidão 
para lidar com questões complexas e uma 
maior competência para a entrada no 
mercado de trabalho. A licenciatura dá 
acesso a todos os mestrados da Faculdade 
de Letras e a muitos mestrados em ensino 
da Universidade de Lisboa, permitindo 
formar um currículo para mestrados com 
requisitos específicos de admissão.

LICENCIATURA

artes e hUmanidades

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  38

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  60

regime:  Diurno
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saídas Profissionais
Assessores de empresas; organismos 
estatais e internacionais de cooperação; 
organizações não governamentais para o 
desenvolvimento, organismos de cooperação 
e de solidariedade social; instituições liga-
das à diplomacia e relações internacionais; 
comunicação social; atividades económicas,
sociais, culturais, pedagógicas (mediação) 
e de investigação. No último semestre 
do plano de estudos (em alternativa a 
um seminário de pré-especialização) o 
curso prevê a realização de um estágio 
curricular.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
06 Filosofia
09 Geografia
11 História
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura oferece uma formação 
científica pluridisciplinar de base, no 
âmbito das Ciências Sociais e Humanas, 
para a graduação de quadros e especialistas 
em assuntos relacionados com África. 
Dá resposta à intensificação das relações 
entre Portugal e a Europa e o continente 
africano. É particularmente pertinente 
pelos laços histórico-culturais que unem 
Portugal aos Países Africanos de Língua 
Portuguesa.
Nesta oferta formativa a FL conta com a 
colaboração do Instituto de Geografia e 
Ordenamento do Território da Universidade 
de Lisboa, do ISCTE-Instituto Universi-
tário de Lisboa e o apoio institucional do 
Camões - Instituto da Cooperação e da 
Língua I.P. 
Esta licenciatura visa dotar os estudan-
tes de instrumentos para enfrentarem os 
desafios do mercado de trabalho. Abre, 
também, caminho para a continuação de 
estudos em 2.º e 3.º ciclos nas diferentes 
áreas disciplinares envolvidas.

LICENCIATURA

estUdos africanos

www.letras.ulisboa.pt

saídas Profissionais
Docência no ensino artístico e cultural; 
agentes culturais de autarquias e órgãos 
do poder central; produção e gestão de 
eventos artísticos; jornalismo e crítica 
cultural; assessoria literária e artística; 
produção e edição de texto; Investigação 
nas áreas dos Estudos Artísticos, Culturais 
e Comparatistas; bibliotecas e arquivos.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
06 Filosofia
12 História da Cultura e das Artes
15 Literatura Portuguesa
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura concentra-se numa 
abordagem nova, de matriz comparatista, 
a saberes tradicionalmente presentes nos 
curricula da FL. Visa proporcionar aos 
estudantes um ambiente transdisciplinar, 
de modo a que o conhecimento resulte de 
cruzamentos de saberes e as competências 
de natureza prática sejam sempre susten-
tadas pelo discurso teórico. A licenciatura 
inspira-se na tradição europeia e norte-
-americana de formação em Literatura 
Comparada/Estudos Comparatistas, 
introduzindo uma forte componente de 
Estudos Artísticos e oferecendo novas 
unidades curriculares, tais como Escrita 
Criativa, Narrativas de Viagem, Estéticas 
da Cidade, Estudos de Género, e Estudos 
Interartes e Intermédia.

LICENCIATURA

estUdos artísticos - artes e 
cULtUras comParadas

www.letras.ulisboa.pt

saídas Profissionais
Produtores culturais; assessores de progra-
mação cultural e de comunicação; investi-
gadores em estudos culturais, de comunica-
ção e de media; quadros de gestão cultural 
e do património cultural; jornalistas e críticos
culturais; analistas de cultura visual; agentes
de animação cultural; produtores e editores
de textos. 

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
06 Filosofia 
11 História
13 Inglês
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura visa formar profissionais 
que se adaptem às exigências de um mer-
cado de trabalho em constante mutação, 
nas áreas da Comunicação e da Cultura. 
Mais do que adotar um perfil técnico, visa 
estimular capacidades de diagnóstico e 
intervenção nas referidas áreas com o 
objetivo de adquirir competências que 
visam sobretudo: formação e Investigação 
em Ciências da Comunicação e da Cultura; 
conhecimento dos processos históricos 
e de evolução das sociedades e das 
culturas; capacidade de adaptação a novos 
conhecimentos e práticas; conhecimento 
e compreensão das sociedades contempo-
râneas e dos respetivos processos sociais 
e culturais; estudo dos media, da cultura 
visual, da publicidade e das indústrias de 
cultura e trabalho autónomo nestes domí-
nios e na gestão cultural.

LICENCIATURA

ciências da cULtUra - comUnicação e cULtUra

saídas Profissionais
Os licenciados em Ciências da Linguagem 
ficam qualificados a atuar no Ensino ou na
Investigação na área da Linguística. 
Poderão ainda intervir em áreas como: 
património linguístico; consultoria lin-
guística; edição de texto; Ciência Cogni-
tiva; Computação das Línguas; Educação; 
Tradução, entre outras.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
06 Filosofia 
11 História
16 Matemática
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura centra-se na descrição da 
língua portuguesa e nas modalidades da 
sua utilização, recorrendo a instrumentos 
de análise linguística apropriados.
Esta licenciatura visa: a aplicação da com-
ponente linguística e cultural à promoção 
do uso da língua, formando cidadãos qua-
lificados para profissões que exijam capa-
cidade de selecionar, integrar e avaliar in-
formação, de a comunicar e de a processar;
bem como a formação básica nas áreas 
fundamentais da Linguística e a formação 
pré-especializada em algumas outras áreas, 
permitindo o acesso a especializações 
relacionadas com Investigação e ensino da 
Linguística.

LICENCIATURA

ciências da LingUagem

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  56

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  56 

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  32

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  35

regime:  Diurno
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saídas Profissionais
Tradução/interpretação de línguas asiáticas;
turismo cultural; funções em agências 
de viagens, museus ou serviços centrais e 
locais, privados ou públicos de turismo; 
comunicação social; indústrias culturais 
e das novas tecnologias que impliquem 
questões asiáticas ou o relacionamento 
com governos, instituições e empresas 
asiáticas; Investigação.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
06 Filosofia
09 Geografia
11 História
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura visa preencher uma lacuna 
na formação graduada, preparando os 
estudantes para o contacto com as recém-
-criadas oportunidades no mundo asiá-
tico, tendo tanto em conta a preparação 
linguística como as noções de História, 
Geografia, Antropologia das Religiões e 
Política contemporânea. 
Estes objetivos são aprofundados através 
do Consórcio de Estudos Asiáticos estabe-
lecido entre a ULisboa e a Universidade 
Católica Portuguesa (UCP), que junta a 
Faculdade de Ciências Humanas da UCP, 
a FL da ULisboa, o Centro Cultural e 
Científico de Macau I.P. do Ministério 
da Educação e Ciência e, em regime de 
colaboração, o Instituto Confúcio da 
ULisboa. Alcança-se assim a necessária 
massa crítica para produzir um programa 
de excelência que terá a necessária conti-
nuidade na formação pós-graduada.

LICENCIATURA

estUdos asiáticos*

www.letras.ulisboa.pt

saídas Profissionais
Todas as áreas da gestão cultural em 
bibliotecas, arquivos, museus, imprensa 
e meios editoriais; professor (ensino básico,
secundário e superior); investigador; 
tradutor; revisor e coordenador de edição
de textos; crítico literário e artístico. 
O diplomado com esta licenciatura pode 
ainda candidatar-se a qualquer mestrado 
na área das Ciências Sociais e Humanas.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
06 Filosofia
12 História da Cultura e Artes
14 Latim
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura oferece formação em três 
áreas: Estudos Clássicos e Portugueses; 
Património Clássico da Cultura Europeia 
e Tradução de Línguas Clássicas. Com a 
formação de 1.º ciclo nestas áreas, é dado 
acesso à especialização nos domínios 
do estudo das raízes clássicas da cultura 
europeia; da literatura neolatina produzida 
por escritores portugueses; das influências 
clássicas em escritores medievais, renas-
centistas, modernos e contemporâneos; 
da leitura, edição e tradução de docu-
mentos, textos e obras produzidas em 
latim e em grego; do ensino das línguas 
e literaturas clássicas e portuguesa. Esta 
licenciautra permite ainda estudar as 
origens da literatura ocidental, a história 
da civilização greco-romana, arte clássica 
ou vida quotidiana.

LICENCIATURA

estUdos cLássicos

www.letras.ulisboa.pt

saídas Profissionais
Agentes culturais em pelouros culturais de 
autarquias e dos órgãos do poder central; 
agentes de práticas artísticas no campo 
audiovisual; jornalistas culturais e críticos 
nos meios de comunicação; tradutor; 
documentalista; dramaturgista; assessor 
literário; investigadores das áreas artística, 
histórica, sociológica, da iconologia, entre 
outras.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
06 Filosofia
12 História da Cultura e Artes
13 Inglês
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura visa corresponder à 
necessidade de uma formação, de caráter 
interdisciplinar, tendo por base uma pers-
petiva teórica contemporânea aplicada ao 
estudo das artes. Pretende relacionar as 
artes entre si, desde áreas como o Cinema
e o Audiovisual, às artes performativas 
(teatro, dança, música) e às artes plásticas.
A licenciautra permite transmitir formação 
que habilite a responder às novas exigên-
cias do campo artístico, de modo a preparar 
futuros licenciados para uma diversidade 
de profissões relacionadas com o patrimó-
nio cultural e a criação e produção artísticas.

LICENCIATURA

estUdos artísticos - artes do esPetácULo

saídas Profissionais
Instituições da União Europeia (UE); 
organizações não governamentais; empre-
sas e institutos no setor da comunicação 
e da cultura; empresas e institutos ligados 
à cooperação internacional; assessoria e 
produção de conteúdos relacionados com 
a UE; jornalismo ligado a questões euro-
peias; carreira diplomática; Investigação 
e Ensino.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
06 Filosofia
09 Geografia
11 História
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura oferece uma formação 
científica pluridisciplinar de base, na área 
das Ciências Sociais e Humanas, pro-
porcionando um conhecimento integrado 
sobre a Europa. O ensino combina uma tó-
nica cultural com uma perspetiva mais téc-
nica vinculada aos conhecimentos da base 
jurídica e institucional da União Europeia 
(UE), às grandes linhas das políticas públi-
cas nacionais e europeias e à aprendizagem 
de línguas estrangeiras. As parcerias com  
o Instituto de Geografia e Ordenamento do 
Território da Universidade de Lisboa e o 
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa 
permitem aprofundar estes objectivos.
Esta licenciatura responde às necessidades 
de preparação de profissionais em ciências 
sociais e humanas no domínio da investi-
gação em Estudos Europeus e no quadro 
de funcionamento da UE.

LICENCIATURA

estUdos eUroPeUs

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas 
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  49

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  27

regime:  Diurno
 
* ciclo de estudos em associação com outra universidade

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  20

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  59

regime:  Diurno
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saídas Profissionais
Produção de conteúdos culturais em 
português; edição de textos e ação em 
bibliotecas; análise metalinguística do 
português; ação em contextos multicultu-
rais de dominante portuguesa; ensino da 
língua e da cultura a falantes nativos e não 
nativos; programação cultural, jornalismo 
cultural e crítico, turismo cultural.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
06 Filosofia
11 História
14 Latim
15 Literatura Portuguesa
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura visa oferecer uma forma-
ção interdisciplinar nas áreas de expressão 
cultural portuguesa, na sua relação com 
outras áreas de estudo. Inclui disciplinas 
obrigatórias sobre matérias centrais dos 
Estudos Portugueses. A estrutura em 
majors (Língua, Literatura e Cultura; His-
tória; Arte e Património) e minors permite 
diversas especializações. As opções livres 
permitem responder a múltiplos interesses 
formativos.
Esta licenciatura desenvolve, igualmente, 
competências para a Investigação nas áreas 
do património cultural português e para 
atividades ligadas à cultura portuguesa e à 
sua defesa e promoção em Portugal e no 
estrangeiro. Promove ainda a compreen-
são e análise crítica de discursos literários, 
culturais e históricos, em Português ou 
sobre Portugal, em diversas épocas.

LICENCIATURA

estUdos PortUgUeses

www.letras.ulisboa.pt

saídas Profissionais
Docência; Investigação; comissões de 
avaliação ética; profissões ligadas ao 
aconselhamento em geral; setor empresa-
rial; setor editorial; carreira diplomática; 
divulgação e animação cultural; relações 
públicas; administração pública e autár-
quica; organizações não governamentais; 
jornalismo crítico e de investigação; indús-
trias culturais.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
06 Filosofia
11 História
16 Matemática
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura visa a aquisição por parte 
do estudante dos conceitos, técnicas, 
problemas, argumentos e métodos básicos 
que caracterizam uma das áreas mais 
antigas do conhecimento humano: 
a Filosofia. A Filosofia trata de questões 
acerca da realidade, do conhecimento, da 
linguagem, do raciocínio, da sociedade e 
da ação (valores artísticos, éticos, religio-
sos, entre outros).
A Filosofia prepara o estudante para uma 
vida mais refletida, para desenvolver 
investigação avançada na área e ainda 
para exercer atividade em profissões que 
realçam o pensamento e a argumentação, 
bem como a análise de ideias, conceitos 
e problemas.

LICENCIATURA

fiLosofia

www.letras.ulisboa.pt

saídas Profissionais
Investigação histórica; tratamento de 
informação e dinamização de projetos 
históricos e culturais em instituições 
como bibliotecas, arquivos, museus, 
autarquias, fundações, empresas; inven-
tariação e salvaguarda do património; 
turismo cultural; produção de conteúdos 
históricos e consultoria de cinema, televi-
são, rádio, web.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
06 Filosofia
11 História
12 História da Cultura e Artes 
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura visa a aquisição de conhe-
cimentos e competências que habilitem 
o futuro licenciado à prática e ao ensino 
da História, assim como à compreensão e 
ação sobre o mundo em que vivem. 
O seu plano de estudos procura o equilíbrio
entre uma sólida base de conhecimentos 
generalistas e uma pré-especialização feita 
através das opções, que poderá ser depois 
completada no 2.º e 3.º ciclos. O processo 
de ensino/aprendizagem é centrado na 
autonomia e no percurso individual dos 
estudantes, estimulando a sua capacidade 
crítica, de reflexão, de discussão e de 
síntese sobre as teorias, metodologias e 
problemáticas do conhecimento histórico 
nas suas diversas componentes e na sua 
alargada contextualização espacial e 
temporal.

LICENCIATURA

história
LICENCIATURA

estUdos gerais*

saídas Profissionais
Documentalista; gestão do património; 
mercados de arte; dinamização de projetos 
históricos e culturais; turismo cultural; 
agente de práticas artísticas; produção 
e consultoria de conteúdos culturais; 
docência; Investigação; atividades em 
áreas ligadas ao Ambiente, Biotecnologia, 
Indústria Química, Gestão, entre outras.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
06 Filosofia
16 Matemática 
18 Português

oBjetivos
Única em Portugal, esta licenciatura 
associa ofertas de cursos tradicionais das 
Faculdades de Belas-Artes, Ciências e 
Letras, combinando um tronco comum 
circunscrito a um vasto leque de disciplinas 
que o estudante seleciona, em função dos 
seus interesses. Esta licenciatura permite 
uma combinação única entre Artes, Huma-
nidades e Ciências, uma maior aptidão 
para gerir assuntos diversos e uma maior 
competência para o mercado de trabalho. 

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  60

regime:  Diurno

* ciclo de estudos em associação entre Escolas da ULisboa

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  41

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  43

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  61

regime:  Diurno
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saídas Profissionais
Administração central e local; área 
editorial; programação e gestão cultural; 
indústrias da cultura; tradução e interpre-
tação; relações internacionais; instituições 
comunitárias; investigação especializada 
em Humanidades; ensino de Português 
e/ou línguas estrangeiras (requer mestrado 
em Ensino).

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso 
Uma das seguintes provas:
01 Alemão
05 Espanhol
08 Francês
13 Inglês
15 Literatura Portuguesa
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura proporciona formação 
universitária inicial em Humanidades. 
Centrando-se nas línguas europeias 
de maior difusão e nas suas culturas e 
literaturas, permite formação complemen-
tar noutras línguas e culturas do mundo 
inteiro. Apresenta uma estrutura flexível, 
organizada em majors e minors, possi-
bilitando assim percursos adequados aos 
objetivos de cada estudante. A licenciatura 
visa a aquisição de competência avançada 
em uma ou mais línguas europeias, conhe-
cimentos nas respetivas áreas culturais e 
competências para atividade profissional 
em ambiente multilingue e multicultural. 
Esta licenciatura permite especialização 
subsequente em áreas que requeiram o 
domínio de uma ou mais línguas.

LICENCIATURA

LíngUas, LiteratUras e cULtUras

www.letras.ulisboa.pt

saídas Profissionais
Desempenho de funções nas seguintes 
áreas: tradução, interpretação, edição, 
marketing, relações públicas, assessoria 
de direção, administração pública.
A licenciatura em Tradução prevê a 
realização de um estágio curricular no 
último semestre do plano de estudos, com 
duração mínima de 120 horas.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
18 Português 
01 Alemão 
ou
18 Português
05 Espanhol 
ou
18 Português
08 Francês 
ou
18 Português
13 Inglês

oBjetivos
Esta licenciatura, de tendência profissio-
nalizante, destina-se a preparar os futuros 
licenciados numa área de crescente procura 
e especialização no mercado português e 
internacional. O curriculum proposto é 
de natureza interdisciplinar, procurando 
corresponder às variadas competências 
exigidas aos tradutores: linguísticas, 
técnicas, informáticas, culturais e literárias. 
Ensina-se principalmente a tradução para
Português de vários tipos de texto de suporte,
a partir do Alemão, Espanhol, Francês, 
Inglês e Italiano, mas também tradução
generalista de Português para essas línguas.
No fim da licenciatura, o estudante poderá 
aprofundar as suas competências na FL 
através de cursos de especialização e/ou 
mestrados.

LICENCIATURA

tradUção

www.letras.ulisboa.pt

LICENCIATURA

história da arte

saídas Profissionais
Esta licenciatura fornece uma formação 
científica de base globalizante no domínio 
cultural, permitindo o desempenho profis-
sional em: gestão do património artístico; 
inventário e salvaguarda do património; 
museus; gestão de coleções, mercados de 
arte, turismo cultural, produção de conteúdos 
culturais, Investigação e Ensino.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
06 Filosofia
11 História
12 História da Cultura e Artes 
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura visa formar profissionais 
conscientes das novas vias de investiga-
ção histórico-artística e patrimonial, da 
pesquisa crítica à análise iconográfica 
e iconológica, da prática da gestão 
integrada de património à inventariação 
de bens imóveis e móveis, da prática 
museológica e da curadoria de exposições 
de arte às áreas do turismo cultural.

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  51

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  200

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  57

regime:  Diurno
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“Para quem tem o privilégio de 
estudar na FM “o céu é o limite”! 
na FM tive a oportunidade de 
integrar das melhores equipas de 
investigação científica do país e 
respirar diariamente o ambiente 
hospitalar. 
Que melhor local para conhecer 
todas as patologias, do que o 
maior centro de referência de 
cuidados de saúde de Portugal?
Vem estudar na vanguarda 
da medicina nacional e 
internacional!”

FrAnCisCo GoiAnA-dA-siLVA
Médico interno no departamento de Políticas de saúde da 
organização Mundial de saúde (Genebra) e no Centro Hospitalar 
Lisboa norte (Lisboa)

A Faculdade de Medicina (FM), com o Hospital Santa Maria e o Instituto de Medicina 
Molecular, integra o Centro Académico de Medicina de Lisboa, (CAML), um conceito 
inovador da organização dos centros de Ensino, Investigação e prática médica diferenciada.

O projeto de ensino da FM aposta na formação de médicos ao mesmo tempo que procura
estimular a atividade científica dos seus estudantes, promovendo concursos anuais para 
financiar os seus projetos de investigação.

A FM é Grande Oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada.
 
O Prof. Doutor Egas Moniz, seu docente, foi premiado com o Prémio Nobel da Medicina 
e Fisiologia em 1949.  

www.medicina.ulisboa.pt

facULdade de
medicina

Uma escola que honra o passado
e constrói o futuro

www.medicina.ulisboa.pt

saídas Profissionais
As carreiras atualmente definidas, com os 
respetivos enquadramentos legais são as 
seguintes: Médicas (Hospitalar, Medicina 
Geral e Familiar, Saúde Pública, Medicina 
Legal e Medicina do Trabalho), Investiga-
ção e Docência.

Pré-reqUisito(s)
Grupo A - Comunicação Interpessoal

Provas de ingresso
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química 
19 Matemática A

oBjetivos
Formar Médicos, com sólida formação 
científica, capazes de auto-aprendizagem 
e capacidade para lifelong learning, com 
competências em Comunicação com os 
doentes, inter-pares e com a Sociedade,
habilitados a trabalhar em equipas 
profissionais multi-disciplinares, atentos 
aos desafios de Saúde contemporâneos e 
à Ética na Medicina e Ciências da Vida, 
aptos para integração útil e criativa nos 
Sistemas de Saúde em vigor na Sociedade 
e capazes de uma escolha informada da 
sua carreira profissional. 

MESTRADO INTEGRADO

medicina

saídas Profissionais
Empresas privadas e instituições públicas 
com atividades direta ou indiretamente 
relacionadas com a saúde (clínica, gestão, 
instrumentação, etc.).

Pré-reqUisito(s)
Grupo B - Comunicação Interpessoal 

Provas de ingresso
02 Biologia e Geologia 
07 Física e Química  

oBjetivos
Esta licenciatura visa proporcionar formação 
geral em fundamentos teóricos e práticos 
em Ciências e Tecnologias ligadas às 
Ciências da Vida numa vertente de saúde 
humana através de um ensino multidisci-
plinar, assegurado por um consórcio de 
Escolas da Universidade de Lisboa que 
engloba todas as áreas básicas e aplicadas 
do conhecimento relacionadas com as 
Ciências da Saúde. Este ciclo de estudos 
tem como objetivos a constituição de uma 
formação agregadora de diversas especia-
lidades nesta área, capaz de oferecer uma 
preparação de banda larga e de qualidade 
para especializações em domínios biomé-
dicos e da saúde.

LICENCIATURA

ciências da saúde*

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  140 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  80

regime:  Diurno

* ciclo de estudos em associação entre Escolas da ULisboa

dUração:  360 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  160 pontos

Provas de ingresso:  140 pontos

n.º de vagas:  295

regime:  Diurno
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“durante todo o meu percurso, 
o curso correspondeu às 
expetativas. Agora tenho uma 
enorme vontade de aplicar o que 
aprendi e o que a Universidade 
me deu: conhecimentos teóricos 
e práticos, crescimento pessoal, 
amadurecimento, contactos e 
amizades para a vida. são tempos 
que não se esquecem.”

MAriAnA BArCELos VAz
Estudante finalista do mestrado integrado em Medicina dentária

A FMD contribui para a defesa da saúde pública e o bem-estar da população na área da 
saúde oral. Colabora com instituições, organismos e serviços públicos ou privados e 
outras individualidades, no âmbito da sua competência.

www.fmd.ulisboa.pt

facULdade 
de medicina
dentária

www.fmd.ulisboa.pt

saídas Profissionais
Funções no âmbito da prestação de
cuidados e/ou promoção da saúde oral 
em centros de saúde, clínicas, consultórios
médico-dentários, creches, jardins infantis,
hospitais, empresas ligadas ao fabrico 
e comercialização de materiais dentários 
e de saúde oral, lares de terceira idade e 
unidades escolares; Ensino; Investigação. 

Pré-reqUisito(s)
Grupo B - Comunicação interpessoal

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química 
ou
02 Biologia e Geologia
16 Matemática
ou
02 Biologia e Geologia
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura visa preparar profissio-
nais clinicamente aptos para administrar 
cuidados de prevenção em Higiene Oral 
a utentes de todas as idades, incluindo 
deficientes; colaborar com os membros 
das equipas de saúde no planeamento, 
execução e avaliação de programas de 
saúde comunitários.

LICENCIATURA

higiene oraL

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas 
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  44

regime:  Diurno

saídas Profissionais
Exercício clínico de Medicina Dentária 
em clínicas dentárias, centros de saúde 
e hospitais; investigação clínica e experi-
mental em Medicina Dentária; Ensino. 

Pré-reqUisito(s)
Grupo B - Comunicação interpessoal

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
ou
02 Biologia e Geologia
19 Matemática A

oBjetivos
Este mestrado integrado visa o estudo, a 
prevenção, o diagnóstico e o tratamento 
das anomalias e doenças dos dentes, boca, 
maxilares e estruturas anexas.

MESTRADO INTEGRADO

medicina dentária

dUração:  300 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  140 pontos

Provas de ingresso:  140 pontos

n.º de vagas:  60

regime:  Diurno
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saídas Profissionais
Empresas privadas e instituições públicas 
com atividades direta ou indiretamente 
relacionadas com a saúde (clínica, gestão, 
instrumentação, etc.).

Pré-reqUisito(s)
Grupo B - Comunicação Interpessoal 

Provas de ingresso
02 Biologia e Geologia 
07 Física e Química  

oBjetivos
Esta licenciatura visa proporcionar formação 
geral em fundamentos teóricos e práticos 
em Ciências e Tecnologias ligadas às 
Ciências da Vida numa vertente de saúde 
humana através de um ensino multidisci-
plinar, assegurado por um consórcio de 
Escolas da Universidade de Lisboa que 
engloba todas as áreas básicas e aplicadas 
do conhecimento relacionadas com as 
Ciências da Saúde. Este ciclo de estudos 
tem como objetivos a constituição de uma 
formação agregadora de diversas especia-
lidades nesta área, capaz de oferecer uma 
preparação de banda larga e de qualidade 
para especializações em domínios biomé-
dicos e da saúde.

LICENCIATURA

ciências da saúde*

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  140 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  80

regime:  Diurno

* ciclo de estudos em associação entre Escolas da ULisboa

saídas Profissionais
Atividades no domínio do desenho, pre-
paração, fabrico, modificação e reparação 
de próteses dentárias, mediante a utilização 
de produtos, técnicas e procedimentos 
adequados em laboratórios de prótese 
dentária, clínicas dentárias, hospitais e 
centros de ensino; Investigação. 

Pré-reqUisito(s)
Grupo B - Comunicação interpessoal

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia
03 Desenho
ou
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química 
ou
02 Biologia e Geologia
16 Matemática

oBjetivos
Esta licenciatura visa preparar profissionais 
para, em laboratório, executar e reparar 
todos os tipos de próteses dentárias, 
utilizando os produtos, materiais, técnicas 
e procedimentos de acordo com as pres-
crições e indicações dos médicos dentistas 
ou estomatologistas, por forma a que a 
função, o conforto e a estética dos pacientes 
sejam recuperados ou melhorados.

LICENCIATURA

Prótese dentária

www.fmd.ulisboa.pt

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  36

regime:  Diurno

www.fmv.ulisboa.pt

A FMV é a mais antiga instituição de ensino das Ciências Veterinárias em Portugal, 
posicionando-se como uma referência a nível nacional e internacional.

A FMV é, até à data, a única instituição portuguesa de ensino veterinário aprovada pela 
Associação Europeia de Estabelecimentos de Ensino Veterinário.
 
A FMV conta com um Hospital Escolar, onde são prestados serviços clínicos a uma 
população crescente de clientes, constituindo uma unidade de referência a que a 
sociedade em geral e muitos médicos veterinários recorrem para resolução de problemas 
de maior complexidade. Este Hospital abrange as áreas de clínica e cirurgia de animais 
de companhia, de equinos e de animais de produção, serviços farmacêuticos de apoio 
ao Hospital Escolar, centro de diagnóstico, centro equestre e banco de sangue. 

Pela saúde e bem-estar 
dos animais e do homem

facULdade 
de medicina
veterinária

“A FMV é uma Faculdade pequena, 
e de ambiente familiar, em que se 
vive um bom espírito académico, 
de grande integração, e onde a 
formação exigente surpreende pela 
variedade de saídas profissionais. 
Gosto de estudar na FMV!”

AnA soFiA XAViEr
Estudante finalista do mestrado integrado em Medicina Veterinária
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saídas Profissionais
O Médico Veterinário pode trabalhar em: 
clínicas de animais de companhia e de 
desporto; clínicas de espécies pecuárias; 
clínicas de espécies exóticas e selva-
gens; produção e melhoramento animal; 
sanidade animal; inspeção veterinária dos 
produtos de origem animal; tecnologia e 
qualidade dos produtos de origem animal; 
saúde pública veterinária; Biotecnologia e 
diagnóstico.

Pré-reqUisito(s)
Grupo B - Comunicação Interpessoal

Provas de ingresso
02 Biologia e Geologia 
07 Física e Química

oBjetivos
Este mestrado integrado visa garantir uma 
formação veterinária adequada, alicerçada 
na investigação científica, no decurso da 
qual os estudantes aprendam a zelar pela 
saúde e bem-estar dos animais, a contri-
buir para uma produção animal sustentada, 
competitiva, em respeito pelo meio am-
biente, a proteger o Homem das zoonoses 
e a garantir a qualidade e segurança dos 
produtos alimentares de origem animal.
É objetivo deste mestrado integrado 
ministrar uma formação de elevado nível, 
no fim da qual os estudantes demonstrem, 
entre outras competências, saber aplicar os 
seus conhecimentos e a sua capacidade de 
compreensão e de resolução de problemas 
em contextos alargados e multidisciplinares, 
na área das Ciências Veterinárias.

MESTRADO INTEGRADO

medicina veterinária

dUração:  330 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  120 pontos

n.º de vagas:  115

regime:  Diurno

www.fmh.ulisboa.pt

A Faculdade de Motricidade Humana encerra uma história de 70 anos marcada pelas 
instituições que a precederam – o Instituto Nacional de Educação Física, de 1940 a 
1975, e o Instituto Superior de Educação Física, até 1989.

Com uma missão inicialmente centrada na integração das práticas corporais na Escola, 
assumindo, assim, um elevado pendor de índole pedagógica, a FMH está hoje aberta a 
um conjunto de áreas que interessam novos e amplos setores da sociedade – o Sistema 
Educativo, o Sistema Produtivo, o Sistema Desportivo, o Sistema Artístico e o Sistema 
de Reabilitação. 

Um corpo de conhecimentos

facULdade 
de motricidade
hUmana

“A minha relação afetiva à FMH 
é imensa, por aspetos humanos, 
por recordações que ficam, por 
amizades impossíveis de esquecer. 
Como muitos agora sonham eu 
também sonhei. 
se eu consegui vocês também 
conseguem. Mantenham as vossas 
ideias, a vossa identidade, a vossa 
ambição que podem conseguir. 
Tudo isto é possível!” 

José MoUrinHo
Treinador de Futebol
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LICENCIATURA

ciências do desPorto: maior em edUcação 
física e menor em exercício e saúde

saídas Profissionais
Professor de Educação Física (comple-
mentada em 2.º ciclo) ou Fisiologista do 
Exercício, com oportunidades de emprego 
em academias, ginásios, clubes desporti-
vos, clubes de saúde e/ou prática privada, 
assim como em outras instituições com 
oferta de serviços na área do Exercício e 
Saúde.

Pré-reqUisito(s)
Grupo C - Aptidão funcional, física 
e desportiva

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
02 Biologia e Geologia
16 Matemática

oBjetivos
Esta licenciatura visa a formação inicial 
de profissionais capazes de conceber, 
executar e avaliar atividades de educação 
através do exercício, a atividade física e o 
desporto; desenvolver competências gerais 
na área da pedagogia, didática do conteúdo, 
teoria e desenvolvimento curricular, 
técnicas de ensino, avaliação das carac-
terísticas e das necessidades de formação 
e de aprendizagem em contexto escolar; 
formação qualificada para a intervenção 
na promoção, conceção e aplicação de 
programas de exercício e de atividade 
física; desenvolver competências gerais 
na aplicação crítica de princípios, teorias 
e conceitos da área da Biologia, Anatomia, 
Fisiologia, Biomecânica, Psicologia, 
Nutrição, Bioquímica e da Prescrição do 
Exercício. 

LICENCIATURA

ciências do desPorto: maior em edUcação 
física e menor em treino desPortivo

saídas Profissionais
Professor de Educação Física (comple-
mentada em 2.º ciclo), treinador despor-
tivo, preparador físico, técnico superior 
de desporto (autarquias), diretor técnico, 
animador desportivo, formador, gestor 
(de instalações desportivas, de eventos 
desportivos, de clube desportivo, de 
federação).

Pré-reqUisito(s)
Grupo C - Aptidão funcional, física 
e desportiva

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
02 Biologia e Geologia
16 Matemática

oBjetivos
Esta licenciatura visa a formação inicial 
de profissionais capazes de conceber, 
executar e avaliar atividades de educação 
através do exercício, da atividade física 
e do desporto; desenvolver competências 
gerais na área da pedagogia, didática 
do conteúdo, teoria e desenvolvimento 
curricular, técnicas de ensino, avaliação 
das características e das necessidades de 
formação e de aprendizagem em contexto 
escolar; capacidade de implementação do 
processo de Treino Desportivo ao nível 
infanto-juvenil (formação) e de alta com-
petição; conhecimento e capacidade de 
análise do processo de Gestão e Administra-
ção do Sistema Desportivo; participação 
na formação de treinadores; capacidade 
de organização, condução e avaliação de 
eventos desportivos.

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas 
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  122 *

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas 
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  122 *

regime:  Diurno

* total de Exercício e Saúde + Treino Desportivo * total de Treino Desportivo + Exercício e Saúde

www.fmh.ulisboa.pt

saídas Profissionais
A atividade profissional do Ergonomista 
envolve domínios de intervenção diversos 
como a conceção/optimização das condi-
ções de trabalho; a conceção de produtos 
(físicos/informação) e atividades de Segu-
rança, Higiene e Saúde no Trabalho.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
02 Biologia e Geologia
10 Geometria Descritiva
16 Matemática

oBjetivos
Esta licenciatura prepara para o desempe-
nho de atividades nos seguintes domínios 
de intervenção: conceção ou reformulação 
de produtos (físicos/informacionais), servi-
ços e/ou sistemas produtivos (otimização 
das condições de trabalho); Segurança, 
Higiene e Saúde no trabalho.

LICENCIATURA

ergonomia

saídas Profissionais
Áreas da animação sócio-cultural; criação 
coreográfica (intervenção na comunidade,
através da adequação a diferentes popula-
ções e estilos de dança); gestão de projetos 
e produção de eventos artísticos (conceção, 
planeamento, execução, controlo e avalia-
ção); Ensino e formação em Dança.

Pré-reqUisito(s)
Grupo I - Aptidão funcional e artística

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
02 Biologia e Geologia
10 Geometria Descritiva
12 História da Cultura e Artes
13 Inglês
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura visa investigar e 
inovar no ensino e criação em dança 
nos âmbitos da animação sociocultural: 
planear, realizar, acompanhar e promover 
programas de recreação e lazer de âmbito 
artístico-cultural; criação coreográfica: 
privilegiar as potencialidades da criação 
coreográfica em termos de intervenção 
na comunidade, através da adequação a 
diferentes populações e estilos de dança; 
gestão de projetos e produção de eventos 
artísticos: conceber, planear, executar, 
controlar e avaliar - espetáculos e eventos 
artístico-culturais; Ensino e formação em 
dança: adaptar didáticas, metodologias e 
formas de dança a contextos e populações 
diversificados.

LICENCIATURA

dança

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas 
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  20

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas 
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  20

regime:  Diurno
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LICENCIATURA

reaBiLitação Psicomotora

saídas Profissionais
Atuar num campo interdisciplinar através 
da compreensão interligada do funciona-
mento do sujeito nos seus vários domínios 
comportamentais. Oportunidades de 
emprego nas áreas da Saúde, Educação, 
Segurança Social, Justiça, clínicas psico-
pedagógicas e geriátricas, Cooperativas de 
Educação e Reabilitação de Cidadãos com 
Incapacidades, apoio domiciliário, etc.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
02 Biologia e Geologia

oBjetivos
Os objetivos desta licenciatura são: adquirir 
conhecimentos atualizados nas diferentes 
áreas científicas de referência da licencia-
tura; saber aplicar os conhecimentos ao 
campo profissional; adquirir a capacidade 
de resolução de problemas no âmbito 
específico da área de formação; adquirir 
capacidade de recolher, selecionar e 
interpretar informação relevante; adquirir 
capacidade de transmitir informação, ideias, 
problemas e soluções no campo específico 
de intervenção; adquirir competências de 
aprendizagem que permitam ao aluno uma 
formação autónoma ao longo da vida.

www.fmh.ulisboa.pt

saídas Profissionais
Planear, organizar, dirigir e controlar 
atividades desportivas. Cargos: gestor de 
organização desportiva (gestor de ginásio, 
Health Club, federação), diretor desportivo; 
diretor técnico, coordenador técnico, 
gestor de eventos desportivos, gestor de 
instalações desportivas, técnico superior 
de Desporto.

Pré-reqUisito(s)
Grupo E - Aptidão funcional e física

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
04 Economia
17 Matemática Aplicada às 

Ciências Sociais

oBjetivos
Esta licenciatura visa proporcionar uma 
visão interdisciplinar e sistémica relativa 
ao processo de desenvolvimento humano 
através da motricidade, pelo estudo 
do corpo e das suas manifestações na 
interação dos processos biológicos com 
os valores socioculturais. Para o efeito 
são considerados o fenómeno desportivo, 
as tecnologias fundamentais respeitantes 
às diferentes modalidades e especialida-
des desportivas, bem como os métodos 
matemáticos e as Ciências Sociais no que 
concerne às questões da Economia,  do 
Direito e da Gestão.

LICENCIATURA

gestão do desPorto*

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas 
nota de candidatUra: 95 pontos

Provas de ingresso: 95 pontos

n.º de vagas: 33

regime: Diurno

* ciclo de estudos em associação entre Escolas da ULisboa

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas 
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  56

regime:  Diurno

www.psicologia.ulisboa.pt

O curso de Psicologia da FP é o mais antigo das Universidades Públicas Portuguesas.

Atualmente, a FP é uma das quatro instituições portuguesas que oferece o mestrado 
integrado em Psicologia e a única que oferece formação na área da Psicologia 
Experimental.

Psicologia somos nós, 
o futuro és tu!

facULdade de 
PsicoLogia

“Adoro o que faço e agradeço à FP
a excelente formação que me deu, 
as portas que me abriu a nível
nacional e internacional, as pessoas 
que me permitiu conhecer e a 
sensação de que valeu mesmo a 
pena investir!
Hoje faço o que gosto!”

JoAnA FoJo FErrEirA
Psicóloga Clínica
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saídas Profissionais
Avaliação, diagnóstico, prevenção e 
intervenção em contexto clínico, educa-
cional, organizacional e comunitário com 
indivíduos, famílias, grupos e comuni-
dades. Alguns contextos de intervenção: 
serviços sociais, instituições educativas, 
autarquias. Alguns tipos de intervenção: 
aconselhamento educacional e vocacional, 
formação, Investigação.

Pré-reqUisito(s)
 Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia
16 Matemática 
ou
02 Biologia e Geologia
18 Português
ou
17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais
18 Português

oBjetivos
Este mestrado integrado visa formar psicó-
logos em diversas áreas de especialidade 
e de investigação científica através de 
um programa de estudos que se encontra 
estruturado de acordo com critérios inter-
nacionais, nomeadamente os previstos no 
projeto de Diploma Europeu em Psicolo-
gia. Este mestrado integrado integra uma 
primeira fase (1.º ciclo) com a duração 
de 3 anos, de formação generalista na 
área da Psicologia e ciências afins, sem 
caráter profissionalizante (licenciatura em 
Ciências Psicológicas).
Seguem-se mais dois anos letivos (2.º ciclo)
a que correspondem 120 ECTS, com uma 
pré-especialização em diversas áreas da 
Psicologia.

MESTRADO INTEGRADO

PsicoLogia

www.fp.ulisboa.pt

saídas Profissionais
Empresas privadas e instituições públicas 
com atividades direta ou indiretamente 
relacionadas com a saúde (clínica, gestão, 
instrumentação, etc.).

Pré-reqUisito(s)
Grupo B - Comunicação interpessoal

Provas de ingresso
02 Biologia e Geologia 
07 Física e Química  

oBjetivos
Esta licenciatura visa proporcionar formação 
geral em fundamentos teóricos e práticos 
em Ciências e Tecnologias ligadas às 
Ciências da Vida numa vertente de saúde 
humana através de um ensino multidisci-
plinar, assegurado por um consórcio de 
Escolas da Universidade de Lisboa que 
engloba todas as áreas básicas e aplicadas 
do conhecimento relacionadas com as 
Ciências da Saúde. Este ciclo de estudos 
tem como objetivos a constituição de uma 
formação agregadora de diversas especia-
lidades nesta área, capaz de oferecer uma 
preparação de banda larga e de qualidade 
para especializações em domínios biomé-
dicos e da saúde.

LICENCIATURA

ciências da saúde*

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  140 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  80

regime:  Diurno

* ciclo de estudos em associação entre Escolas da ULisboa

dUração:  300 ECTS *

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  145

regime:  Diurno

* 1.º ciclo: 180 / 2.º ciclo: 120

www.ie.ulisboa.pt

O nosso grande objetivo é contribuir para uma melhor compreensão dos fenómenos 
educativos e processos formativos, contribuindo para a melhoria da qualidade da 
educação e formação. O IE tem o curso em Educação e Formação com a aposta mais 
forte nas tecnologias de educação a nível nacional.

Esperamos contar contigo como estudante da licenciatura em Educação e Formação. 

excelência e inovação em
educação e formação

institUto de 
edUcação

“Cresci tanto aqui, e isso deveu-se 
à excelência dos docentes e das 
matérias. se gostas de Formação 
e Educação é aqui o teu lugar. 
Acederás a conhecimento e a 
metodologias inovadoras que é 
improvável alcançares num outro 
curso. O meu caminho floresceu 
nesta grande casa e espero que 
o teu também!”

AnA PAULA GArCiA
Estudante do mestrado em Ciências da Educação
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LICENCIATURA

edUcação e formação

saídas Profissionais
Técnico superior de educação (Educação, 
Ensino Superior e Ciência e autarquias) 
e técnico superior de formação (Emprego 
e Segurança Social). Exercer atividades 
em organismos educativos da administra-
ção central, regional ou local, escolas de 
diferentes modalidades e graus de ensino, 
e organizações de formação profissional. 

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
09 Geografia
18 Português
ou
11 História 
18 Português
ou
17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura visa formar jovens para 
participar proativamente nos domínios 
da educação e da formação, incluindo 
os processos de âmbito escolar, de natu-
reza não formal e de desenvolvimento e 
aprendizagem em contextos de trabalho. 
A licenciatura promove a compreensão 
dos fenómenos educativos e formativos, 
procurando que o estudante desenvolva 
competências para atuar nas várias moda-
lidades da educação e formação, dentro 
do sistema educativo bem como nas 
organizações de âmbito cultural, social, 
assistencial, económico, de justiça e 
saúde. Trata-se, pois, de conferir uma for-
mação com grande amplitude de atuação 
e com valências específicas para intervir 
nos âmbitos acima referidos, com os 
mais diversos públicos - crianças, jovens, 
adultos e idosos. 

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  76

regime:  Diurno

www.igot.ulisboa.pt

O IGOT é a mais prestigiada instituição de Ensino e Investigação em Geografia e 
Ordenamento do Território do país. Oferece cursos que garantem uma sólida formação 
teórica e um conhecimento profundo da realidade, apoiado pelo trabalho de campo e 
pela utilização de tecnologias avançadas de informação. O Ensino está ancorado numa 
intensa atividade de Investigação, com amplo reconhecimento nacional e internacional, 
desenvolvida no Centro de Estudos Geográficos. O IGOT mantém uma forte ligação 
à sociedade através de parcerias com várias instituições, aproximando a formação das 
necessidades atuais e futuras do mercado de trabalho.  

investigar, formar e intervir
no território!

institUto de 
geografia
e ordenamento
do território

“o iGoT  deu-me ferramentas, 
competências e saberes valiosos 
para a minha formação. 
neste espaço de grande liberdade 
e autonomia intelectual contei 
sempre com o apoio inestimável 
de uma equipa científica de grande 
qualidade.”

André CArMo
Estudante do doutoramento em Geografia
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LICENCIATURA

PLaneamento e gestão do território

www.igot.ulisboa.pt

saídas Profissionais
Quadros técnicos superiores em autarquias, 
ministérios, comissões de coordenação e 
desenvolvimento regional e associações de 
desenvolvimento local; executores e co-
ordenadores de planos, projetos, estudos de 
impacte e riscos ambientais, cartografia e 
sistema de informação geográfica; consul-
tores de gabinetes privados vocacionados 
para a produção e avaliação de projetos; 
Investigação.

Pré-reqUisito(s)
Grupo D - Capacidade de visão

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
02 Biologia e Geologia 
09 Geografia 
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura tem por objetivos capa-
citar os profissionais para: compreender o 
mundo atual na sua dimensão global onde 
inúmeros fluxos se cruzam e intersetam, 
fruto das especificidades dos lugares, das 
regiões e das desigualdades que afastam 
povos e territórios; desenvolver os méto-
dos e as técnicas necessários à rigorosa 
seleção, interpretação e relação das diver-
sas fontes de informação para diferentes 
níveis e escalas de análise; estruturar, 
organizar e tratar essa informação de 
forma a identificar problemas de índole 
territorial e a contribuir para a sua solução.

LICENCIATURA

geografia

saídas Profissionais
A complexidade e interdependência dos 
problemas no domínio do ordenamento do 
território e urbanismo requerem formações 
integradas como a que esta licenciatura 
proporciona, existindo procura nas autar-
quias locais, em organismos do Estado, 
empresas e organizações não governa-
mentais.

Pré-reqUisito(s)
Grupo D - Capacidade de visão

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
04 Economia 
09 Geografia 
10 Geometria Descritiva

oBjetivos
Esta licenciatura tem como objetivos: for-
mar profissionais qualificados no domínio 
do Ordenamento e Gestão do Território, 
em diferentes escalas geográficas e 
contextos territoriais; desenvolver a capa-
cidade crítica para uma intervenção funda-
mentada que promova o desenvolvimento 
sustentável do território e a justiça espa-
cial; desenvolver metodologias de Ensino 
que estimulem a aprendizagem associada 
à resolução de problemas e à exploração 
de oportunidades; fomentar o contacto 
com a realidade do planeamento territorial 
em Portugal e preparar os estudantes para 
trabalhar em equipas pluridisciplinares, de 
âmbito nacional e internacional, facilitando 
as ligações ao mercado de trabalho e a 
profissionais do setor.

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  45

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas 
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  105

regime:  Diurno

www.isa.ulisboa.pt

O ISA é a única instituição de ensino universitário de Lisboa onde é possível estar na 
cidade e usufruir de um parque com 100 hectares de natureza, incluindo a única vinha 
de Lisboa.

Os alunos do ISA tornam-se profissionais de sucesso, numa aliança contínua entre tradição, 
inovação, conhecimento e investigação científica. 

O ISA oferece o único curso de Engenharia Alimentar do país, proporcionando aquisição de 
conhecimentos para a produção de alimentos e desenvolvimento de  produtos e processos 
inovadores, valorizando os produtos tradicionais. 

No ISA constrói-se o futuro, de modo a produzir mais e melhor, de forma responsável e 
sustentável. 

100 anos a ensinar e a inovar

institUto
sUPerior de 
agronomia

“se queria que o meu futuro 
profissional fosse a Viticultura 
e Enologia então tinha que me 
formar no isA! os docentes desta 
Escola são os melhores nas suas 
áreas de estudo e formam além de 
bons profissionais, pessoas. 
Para mim são 100 ha de paraíso 
em Lisboa. Quando aqui entrava 
tinha a sensação de entrar num 
mundo à parte.”

ViTor GUiMArãis
Enólogo e Viticultor na Morais Vineyards & Winery (Virginia, EUA)
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saídas Profissionais
Os licenciados têm oportunidades de 
emprego nas áreas do Ambiente e da 
Ecologia Aplicada, Genética, Biologia 
Molecular, conservação da natureza, 
utilização e conservação dos recursos 
biológicos, na investigação científica, 
em laboratórios especializados ou em 
consultoria.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Duas das seguintes provas:
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química 
16 Matemática

oBjetivos
Esta licenciatura visa a formação 
de profissionais com um perfil técnico-
-científico de banda larga, pelo ensino 
das Ciências Biológicas e Ciências Exatas 
com vista ao conhecimento mais profundo 
dos processos universais dos organismos 
vivos. Esta licenciatura engloba áreas que 
vão das biomoléculas aos biossistemas, 
passando pela estrutura celular, organismos 
e populações, que se encontram associadas 
a importantes problemas como sejam 
as terapias génicas, alterações globais, 
degradação dos recursos naturais, redução 
da biodiversidade, poluição, tratamento e 
reciclagem de resíduos, desenvolvendo in-
terfaces com outras áreas científicas mais 
aplicadas, como a Ecologia, a Biofísica, a 
Biotecnologia, a Bioinformática. 

LICENCIATURA

BioLogia

www.isa.ulisboa.pt

LICENCIATURA

arqUitetUra Paisagista

saídas Profissionais
Áreas de planeamento de espaços verdes e 
ordenamento do território, a nível nacio-
nal, regional e municipal; gestão de paisa-
gens e património histórico; planeamento, 
conservação e gestão de paisagens prote-
gidas; ateliers de Arquitetura e Arquite-
tura Paisagista, organismos públicos e 
privados. 

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia 
16 Matemática
ou 
07 Física e Química
16 Matemática
ou
10 Geometria Descritiva
16 Matemática

oBjetivos
Esta licenciatura tem como objeto 
fundamental a Paisagem, o estudo e 
compreensão dos sistemas culturais e 
naturais que a integram e os processos a 
estes associados, pressupondo ordenar, 
criar e construir o espaço em relação ao 
Homem. Proporciona formação interdisci-
plinar, científica, humanística e artística, 
visando a aquisição de competências nas 
áreas de construção e gestão de espaços 
verdes. Apoia-se nas Artes Visuais, nas 
Ciências Físicas e Naturais e no estudo da 
evolução da paisagem, aplicando princípios 
científicos e artísticos ao planeamento, 
enquadramento, construção e gestão da 
paisagem, com vista ao aproveitamento 
racional dos recursos necessários à vida e 
ao bem-estar da população. 

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  45

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  25

regime:  Diurno

www.isa.ulisboa.pt

saídas Profissionais
Os licenciados têm oportunidades 
de emprego em indústrias alimentares 
(produtos animais e vegetais, óleos 
e azeites), Enologia e Viticultura, 
controlo de qualidade, planeamento 
e projetos industriais, consultoria 
e auditoria, estratégias de marketing 
e comercialização, investigação cien-
tífica e Ensino e serviços da admi-
nistração pública.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
07 Física e Química 
19 Matemática A

oBjetivos
Esta licenciatura visa a formação de
profissionais para a Indústria Alimentar,
com conhecimentos amplos nas áreas 
do processamento e da qualidade e segu-
rança, que lhes garante competências 
adequadas à conceção, planeamento 
e gestão de unidades industriais. A for-
mação nesta especialidade da Engenharia
privilegia o conhecimento integrado
de Ciência e Tecnologia, aliando a uma 
formação base de Engenharia, conhe-
cimentos em Biologia, Microbiologia, 
Bioquímica e Economia, o que possibilita 
a interpretação e controlo dos fenómenos 
associados às modificações bioquímicas, 
físico-químicas e microbiológicas que 
afetam os alimentos e as bebidas, desde 
as matérias primas até aos produtos finais.  

LICENCIATURA

engenharia aLimentar
LICENCIATURA

engenharia agronómica

saídas Profissionais
Os licenciados têm oportunidades 
de emprego em explorações agrícolas, 
associações agro-pecuárias, empresas 
de serviços, no campo ou em instalações 
produtivas (pomares e vinhas, estufas, 
vacarias, suiniculturas, aviários), fazendo 
a ligação à indústria alimentar e ao 
Ambiente; os licenciados podem ainda 
integrar gabinetes de projetos ou equipas 
de Investigação.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
07 Física e Química
19 Matemática A

oBjetivos
Esta licenciatura tem por objetivo
conferir formação geral e específica 
na área das Ciências Agrárias, passando
pela aquisição de competências nas
áreas das Ciências Básicas, Aplicadas, 
de Engenharia e de Gestão. Tal permite
um desempenho de qualidade em áreas 
que incluem a produção e/ou transforma-
ção dos produtos vegetais e animais, 
o planeamento da produção agrícola
e gestão de recursos, o controlo de 
qualidade, a segurança e higiene dos 
produtos, a comercialização, o controlo
e manutenção de máquinas e equipa-
mentos, o uso de tecnologias de informa-
ção na melhoria da eficiência dos proces-
sos produtivos e na inserção 
de produtos nos mercados.  

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas 
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

nº de vagas:  45

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas 
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

nº de vagas:  45

regime:  Diurno
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saídas Profissionais
Os licenciados têm oportunidades 
de emprego em entidades relacionadas 
com a conservação da natureza, gestão 
das florestas, da vida selvagem e do 
ambiente, produção florestal, planea-
mento e gestão de parques e reservas 
naturais, indústrias da madeira, celulose, 
papel e cortiça, consultoria, auditoria 
e administração pública, central e local. 

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
07 Física e Química
19 Matemática A

oBjetivos
Esta licenciatura oferece uma formação 
reconhecida internacionalmente dentro 
desta área, possibilitando, especificamente, 
no âmbito do 1.º ciclo, uma integração 
única de conhecimento em áreas cientí-
ficas como a Biologia, a Matemática, a 
Física, a Química, as Ciências da Terra 
e a Ecologia, com o das Ciências Econó-
micas e Sociais e da Engenharia Florestal. 
Esta integração é fundamental para o 
desenvolvimento de competências que 
permitam aos futuros engenheiros ser líde-
res em planeamento, certificação, gestão, 
conservação, restauro e monitorização de 
ecossistemas florestais e em utilização 
industrial de produtos da floresta.

LICENCIATURA

engenharia fLorestaL e dos recUrsos natUrais

www.isa.ulisboa.pt

LICENCIATURA

engenharia do amBiente

saídas Profissionais
Os licenciados têm oportunidades
de emprego na indústria, em empresas 
de projetos agro-ambientais, gestão 
dos recursos hídricos, gestão e recupe-
ração ambiental, proteção do Ambiente, 
valorização dos recursos naturais 
e em serviços da administração pública, 
regulamentação e licenciamento ambien-
tal, bem como Ensino e investigação 
científica. 

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia 
19 Matemática A
ou
07 Física e Química
19 Matemática A

oBjetivos
Esta licenciatura visa formar profissio-
nais capacitados para a resolução dos 
problemas que se colocam atualmente 
no domínio de uma agricultura moderna 
e sustentável, assente em sistemas tecno-
lógicos voltados para a preservação do 
ambiente e dos recursos naturais. 
A licenciatura confere as competências 
necessárias para intervir na prevenção 
e minimização da degradação ambiental 
(tratamento de águas, efluentes e resíduos),
preservação da qualidade dos recursos, 
reabilitação ambiental dos ecossistemas, 
análise e avaliação ambiental, bem como 
conhecer políticas e regulamentação 
ambientais e integrar equipas responsá-
veis pelo desenvolvimento de projetos 
de Engenharia Ambiental. 

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  20

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas 
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  25

regime:  Diurno

saídas Profissionais
Os licenciados em Engenharia Zootécnica
têm oportunidades de emprego em empresas
agro-pecuárias, de produção e nutrição 
animal, indústrias de transformação agro-
-alimentar, em organismos de controlo de 
qualidade dos produtos, consultoria e 
auditoria e em serviços da administração
pública local e regional, Ensino e investi-
gação científica.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
07 Física e Química
19 Matemática A

oBjetivos
Esta licenciatura visa formar licenciados 
capacitados para conceber e orientar ativi-
dades produtivas e empresas de Produção 
Animal; desenvolver tecnologias capazes 
de melhorar a produtividade da Produção 
Animal com vista à sustentabilidade dos 
recursos; ir ao encontro das necessidades 
e preferências dos consumidores, garan-
tindo a segurança na cadeia alimentar; 
melhorar os sistemas produtivos, através 
da produção, conservação e beneficiação 
tecnológica dos alimentos para animais, 
da reprodução e melhoramento animal, do 
controlo sanitário das instalações pecuárias 
e intervir de forma inovadora com novas 
tendências.   

LICENCIATURA

engenharia zootécnica

www.isa.ulisboa.pt

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas 
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  35

regime:  Diurno
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“Mantém-te focado no teu objetivo: 
acabar o curso com a melhor média, 
tirar o melhor proveito de tudo, 
com diversão mas também com 
trabalho. o instituto pode dar-vos 
muito apoio. o isCsP é uma grande 
família e vocês vão perceber que o
isCsP será para sempre a vossa casa.”

VAnEssA nUnEs
Estudante da licenciatura em Ciências da Comunicação

Criado em 1906 e atualmente com cerca de 4000 alunos, o ISCSP está orientado para 
o Ensino, Investigação e formação na área das Ciências Sociais e Políticas. No ISCSP 
valorizamos pessoas. Temos consciência de que uma boa Universidade se faz com 
excelentes docentes e excecionais alunos. É este o nosso compromisso: garantir Ensino, 
Investigação e Formação de Qualidade. O ISCSP caracteriza-se por uma forte tradição 
de formação multidisciplinar e uma aposta na diversificação da oferta educativa, na ligação 
do Ensino à Investigação, na Internacionalização e no fortalecimento da cooperação 
institucional.

www.iscsp.ulisboa.pt

institUto 
sUPerior 
de ciências 
sociais
e PoLíticas

valorizamos Pessoas

saídas Profissionais
Administração pública central e admnis-
tração regional e local; organismos da 
Segurança Social; setor empresarial do 
Estado; organizações sem fins lucrativos; 
Investigação. 

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
09 Geografia
11 História 
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura visa formar licenciados
para o exercício de funções qualificadas
na administração pública central, regional 
e local, nos institutos, fundações e asso-
ciações públicas, em organizações sem 
fins lucrativos, em empresas públicas 
e privadas, organizações internacionais 
e para o Ensino e Investigação, visan-
do desenvolver competências gerais e 
específicas que permitam a quem termine 
a licenciatura estar preparado não só para 
desempenhar ética, eficaz e eficientemente 
funções conformes à sua área vocacional, 
como também responder a novas oportuni-
dades e desafios, na consciência de que a 
única constante é a mudança.

LICENCIATURA

administração PúBLica

www.iscsp.ulisboa.pt

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  87 (diurno) e 46 (pós-laboral)

regime:  Diurno e Pós-laboral

saídas Profissionais
Administração central: políticas territo-
riais de nível transnacional, cooperação 
transfronteiriça, políticas territoriais de 
nível nacional; Administração Regional 
e Planeamento: elaboração de estudos 
regionais e redes de infraestruturas, mo-
bilidade, transporte e logística, planos de 
desenvolvimento regional; Administração 
Autárquica: planeamento urbano e gestão, 
planeamento estratégico de cidades, ges-
tão autárquica.

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
09 Geografia
11 História 
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura tem como objetivos: dotar 
os seus diplomados com uma formação 
de banda larga na área da Administração 
Pública e Políticas Territoriais; estimular a 
interdisciplinaridade e o pensamento crítico 
de forma a poder entender a dinâmica da 
sociedade contemporânea e analisar eficaz-
mente situações problema; desenvolver 
competências no domínio da metodologia 
da pesquisa social, das políticas pública 
e do planeamento territorial; ensinar a 
recolher, organizar e analisar criticamente 
a informação e a difundir os resultados do 
seu trabalho autónomo de forma rigorosa 
e clara.

LICENCIATURA

administração PúBLica e PoLíticas do território

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  70

regime:  Pós-laboral
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saídas Profissionais
Organismos do Estado com vocação 
política (Órgãos de Soberania, autarquias, 
entre outros); entidades com vocação de 
intervenção política (partidos políticos, 
entre outros); entidades que representam 
interesses da sociedade civil perante 
o Estado (organizações não governamen-
tais, associações profissionais, sindicatos, 
entre outras); órgãos de Comunicação 
Social; Investigação. 

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
09 Geografia
11 História 
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura visa qualificar os seus 
diplomados para o trabalho técnico no 
mercado nacional e internacional nas
áreas da análise política, do acompanha-
mento e assessoria de campanhas políticas,
das instituições e do mercado político, 
das organizações da sociedade civil inter-
venientes na esfera política, da docência 
e do setor privado. Esta licenciatura foi 
pensada e organizada no sentido de confe-
rir capacidades críticas e analíticas nas
diferentes dimensões da Política e do vasto
campo das Ciências Sociais, apostando
no desenvolvimento de competências, 
no reforço da preparação teórica e prática 
dos alunos, no ajustamento dos métodos
pedagógicos, no reforço do nível de empre-
gabilidade do curso e na mobilidade 
internacional dos estudantes. 

LICENCIATURA

ciência PoLítica

www.iscsp.ulisboa.pt

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  38

regime:  Diurno

www.iscsp.ulisboa.pt

saídas Profissionais
Órgãos de comunicação social nos orga-
nismos do Estado e outros; atividades de 
Marketing e Publicidade; serviços de Rela-
ções Públicas e em entidades e organismos 
públicos e privados; Imprensa, Rádio e 
Televisão; Investigação. 

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
09 Geografia
11 História 
18 Português

oBjetivos
O objetivo principal desta licenciatura
é a formação de profissionais com uma 
consistente preparação técnica e científica 
de base, de abrangência multidisciplinar, 
que permita uma prática profissional e 
investigação qualificada, versátil e capaz 
de responder à dinâmica de mercados de
trabalho tão voláteis como o planeamento
e gestão de meios de comunicação, 
o Marketing, as Relações Públicas, a 
Publicidade, Comunicação Integrada ou o 
Jornalismo.

LICENCIATURA

ciências da comUnicação

saídas Profissionais
Empresas privadas; administração central,
regional e local nos departamentos de 
recursos humanos; Entidades Públicas 
Empresariais; consultoria; Investigação. 

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
09 Geografia
11 História 
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura visa formar especia-
listas em Gestão de Recursos Humanos 
(GRH) para o setor público, privado 
e solidário. Os licenciados terão opor-
tunidade de ingressar em qualquer proces-
so ligado à GRH, como dirigente, espe-
cialista ou consultor. Em linha com a evo-
lução presente no sentido de uma maior 
flexibilidade e abrangência da função em 
GRH, a licenciatura tem também como 
objetivo ultrapassar o modelo tradicional 
decalcado das grandes empresas clássicas 
e abordar a gestão de pessoas a todos os 
níveis organizacionais desde a gestão pes-
soal de carreira até ao desenvolvimento de 
competências e gestão da formação.

LICENCIATURA

gestão de recUrsos hUmanos

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas 
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  58

regime:  Diurno

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  145

regime:  Pós-laboral

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas 
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  37

regime:  Diurno

saídas Profissionais
Organismos ligados à cooperação 
com os países africanos de expressão 
portuguesa e outros países; organismos 
que se dedicam a atividades de desen-
volvimento regional e ordenamento 
do território; museus; parques naturais 
no âmbito de projetos de Ecoturismo; 
autarquias e gestão local e regional; orga-
nizações governamentais e não-
-governamentais; Investigação. 

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
09 Geografia
11 História 
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura tem como principais 
objetivos dar uma formação de matriz 
pluridisciplinar que possa ser útil: à gestão 
de projetos de atividades culturais e de 
desenvolvimento local; à análise de rela-
ções culturais; ao planeamento e gestão 
de projetos de cooperação; à definição 
de políticas de cultura em organismos 
nacionais e internacionais; ao estudo e 
gestão de patrimónios e sua valorização; 
à investigação científica. Esta licencia-
tura visa também dotar os estudantes de 
conhecimentos sólidos na Antropologia, 
estimulando o pensamento crítico sobre 
fenómenos produzidos pela dinâmica da 
cultura e sociedade contemporâneas e 
ainda desenvolver competências para o 
planeamento de políticas socio-culturais.

LICENCIATURA

antroPoLogia
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saídas Profissionais
Organismos ligados à cooperação com
estados estrangeiros; serviços de Relações 
Internacionais dos diversos ministérios; 
atividades de representação nacional no 
estrangeiro, designadamente concurso à 
carreira diplomática; departamentos de 
Relações Internacionais das empresas; 
organizações internacionais; Investigação. 

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
09 Geografia
11 História 
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura visa qualificar os seus 
diplomados com uma formação abrangente 
na área das Relações Internacionais para 
lhes permitir o desempenho de trabalho 
técnico qualificado nos serviços compe-
tentes do Estado, da União Europeia, das 
organizações internacionais e também no 
setor privado, nacional e multinacional, 
atingindo os seguintes objetivos: conheci-
mentos sólidos nas ciências sociais e nos 
diversos domínios das Relações Interna-
cionais; estimular a interdisciplinaridade 
e o pensamento crítico para um entendi-
mento da dinâmica de funcionamento da 
sociedade global contemporânea; identi-
ficação e capacidade de análise eficaz das 
diversas situações com vista à resolução 
dos diferentes problemas colocados em 
cada momento.

LICENCIATURA

reLações internacionais

saídas Profissionais
Organismos de ação social; sistema de Se-
gurança Social; serviços do Estado e das 
autarquias com responsabilidades na ação 
social; serviços de Recursos Humanos em 
empresas privadas; organizações de polí-
ticas de ação social públicas do terceiro 
setor; Investigação. 

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas: 
09 Geografia
11 História 
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura visa qualificar os seus 
diplomados com uma formação de banda 
larga na área da intervenção social para 
atingir os seguintes objetivos: Obter co-
nhecimentos sólidos nas Ciências Sociais 
e na intervenção social, estimulando a in-
terdisciplinaridade e o pensamento crítico, 
podendo entender a dinâmica da sociedade 
contemporânea e analisando eficazmente 
situações problema; adquirir competências 
no domínio da metodologia da interven-
ção social; aprender a recolher, organizar 
e analisar criticamente a informação; 
desenvolver consciência crescente da sua 
responsabilidade como cidadão para uma 
intervenção cívica responsável.

LICENCIATURA

serviço sociaL

www.iscsp.ulisboa.pt

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  72 (diurno) e 68 (pós-laboral) 

regime:  Diurno e Pós-laboral

dUração:  210 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  54 (diurno) e 37 (pós-laboral) 

regime:  Diurno e Pós-laboral

www.iscsp.ulisboa.pt

saídas Profissionais
Organismos do Estado relacionados com a 
política do trabalho e do emprego; serviços 
de Recursos Humanos da administração 
pública/privada; atividades de formação e 
desenvolvimento, de estratégia organizacio-
nal, cultura e clima organizacional, funções 
de recrutamento; empreendedorismo, 
business start up; Investigação. 

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas: 
09 Geografia
11 História 
18 Português

oBjetivos
Esta licenciatura visa uma sólida formação 
em Sociologia, como curso de banda larga 
que privilegia instrumentos conceptuais 
e metodológicos e prepara os estudantes 
para o exercício profissional em diferentes
domínios de atividade: empresas e serviços
em diferentes setores, consultoria na ela-
boração de inquéritos, sondagens, estudos 
de Marketing, Publicidade, trabalho na 
administração central e local, Comunica-
ção Social e media, trabalho social, ter-
ceiro setor e intervenção cívica, projetos 
de desenvolvimento socioeconómico e 
comunitário, Ensino e Investigação. 

LICENCIATURA

socioLogia

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  62 (diurno) e 28 (pós-laboral) 

regime:  Diurno e Pós-laboral
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“sendo uma das melhores Escolas 
de Economia e Gestão, o isEG 
aposta na qualidade e excelência 
das suas licenciaturas que são 
reconhecidas pelas melhores 
empresas. o isEG marcou-me a 
nível académico e pessoal. Hoje, 
mais do que nunca, acredito ter 
feito uma boa aposta!”

dioGo PArrEirA
Licenciado em Economia

O ISEG tem atualmente seis licenciaturas, duas das quais lecionadas integralmente em inglês: 
Economia; Gestão, Finanças; Matemática Aplicada à Economia e à Gestão; Economics 
e Management.

A aposta nas soft skills e na empregabilidade dos estudantes é a grande prioridade da Escola. 
Para tal foi criado o Programa Boost Your Talent, que promove atividades que ajudam a 
potenciar competências essenciais, tais como o trabalho em equipa, a liderança, a ética, 
a responsabilidade social, o empreendedorismo e a criatividade.

Todos os anos a Escola promove também o ISEG Career Forum, um evento de três dias 
que concentra dezenas de atividades para proporcionar aos seus estudantes um contacto 
o mais próximo possível com o mundo das empresas. 

www.iseg.ulisboa.pt

institUto 
sUPerior 
de economia 
e gestão

saber decidir é uma faculdade

saídas Profissionais
Principais setores da vida económica, 
financeira e empresarial, tais como: 
Banca; seguros; auditoria e consultoria; 
organismos económicos e financeiros 
internacionais; direção de empresas da 
indústria e serviços; administração pública 
nacional ou local; gabinetes de estudos, 
Ensino e Investigação. 

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos: 
19 Matemática A 
ou
19 Matemática A
18 Português 
ou
19 Matemática A
04 Economia

oBjetivos
Esta licenciatura visa formar profissionais 
capazes de desempenharem tarefas de ava-
liação, assessoria e gestão de assuntos eco-
nómicos em diferentes tipos de organiza-
ções da vida económica, financeira e em-
presarial. Para além da formação básica 
em Macroeconomia e Microeconomia,
esta licenciatura proporciona uma aprendi-
zagem consistente em áreas complemen-
tares, mas essenciais aos economistas, 
tais como Gestão, Matemática, História, 
Sociologia e Direito. A licenciatura em 
Economia procura também estimular o 
desenvolvimento de projetos de pesquisa 
e de trabalho de equipa, de modo a pos-
sibilitar uma maior aproximação à vida 
profissional futura.

LICENCIATURA

economics*

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  25

regime:  Diurno

* ensino ministrado integralmente em Inglês

www.iseg.ulisboa.pt

saídas Profissionais
Principais setores da vida económica, 
financeira e empresarial, tais como: 
Banca; seguros; auditoria e consultoria; 
organismos económicos e financeiros 
internacionais; direção de empresas da 
indústria e serviços; administração pública 
nacional ou local; gabinetes de estudos, 
Ensino e Investigação. 

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos: 
19 Matemática A 
ou
19 Matemática A
18 Português 
ou
19 Matemática A
04 Economia

oBjetivos
Esta licenciatura visa formar profissionais 
capazes de desempenharem tarefas de ava-
liação, assessoria e gestão de assuntos eco-
nómicos em diferentes tipos de organiza-
ções da vida económica, financeira e em-
presarial. Para além da formação básica 
em Macroeconomia e Microeconomia,
esta licenciatura proporciona uma aprendi-
zagem consistente em áreas complemen-
tares, mas essenciais aos economistas, 
tais como Gestão, Matemática, História, 
Sociologia e Direito. A licenciatura em 
Economia procura também estimular o 
desenvolvimento de projetos de pesquisa 
e de trabalho de equipa, de modo a pos-
sibilitar uma maior aproximação à vida 
profissional futura. 

LICENCIATURA

economia

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  145

regime:  Diurno
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saídas Profissionais
Principais setores da vida económica, 
financeira e empresarial, tais como: 
Banca; seguros; auditoria e consultoria; 
organismos económicos e financeiros 
internacionais; direção de empresas da 
indústria e serviços; administração pú-
blica nacional ou local; gabinetes de
estudos, Ensino e Investigação.  

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos: 
19 Matemática A 
ou
19 Matemática A
18 Português 
ou
19 Matemática A
04 Economia

oBjetivos
Esta licenciatura visa dotar os alunos 
com os conhecimentos indispensáveis 
para desenvolverem uma carreira na área 
financeira. Esta é uma área de confluên-
cia dos conhecimentos de Economia, 
de Gestão de Empresas, de Métodos 
Quantitativos e de outras Ciências Sociais. 
O ISEG está apetrechado e vocacionado 
para preencher estes requisitos indispen-
sáveis nos planos científico e pedagógico. 
A licenciatura em Finanças destina-se  
prioritariamente para as vertentes dos 
mercados financeiros e dos seus agentes 
(quer intermediários, como Banca e se-
guradoras, quer emitentes, como são as 
empresas em geral, quer institucionais, 
como a Bolsa de Valores), sem esquecer 
a atividade económica do Estado e o sis-
tema de finanças públicas. 

LICENCIATURA

finanças

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  35

regime:  Diurno

saídas Profissionais
Principais setores da vida económica, 
financeira e empresarial, tais como: 
Banca; seguros; auditoria e consultoria; 
organismos económicos e financeiros 
internacionais; direção de empresas da 
indústria e serviços; administração pú-
blica nacional ou local; gabinetes de 
estudos, Ensino e Investigação.  

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos: 
19 Matemática A 
ou
19 Matemática A
18 Português 
ou
19 Matemática A
04 Economia

oBjetivos
Esta licenciatura visa proporcionar uma 
formação de base única que combina 
uma ótica generalista de qualidade com 
a possibilidade de uma especialização 
futura no 2.º ciclo (mestrado) numa das 
várias áreas funcionais da Gestão, bem 
como uma formação completa dos 
futuros gestores. 
Esta integração resulta de uma estrutura 
curricular que articula, de forma harmo-
niosa, as disciplinas de base - Economia, 
Contabilidade, Psicossociologia e Mé-
todos Quantitativos - com as disciplinas 
das áreas funcionais, como o Marketing, 
Finanças, Gestão de Recursos Humanos, 
Operações, Produção e Estratégia. 
Esta licenciatura procura incluir uma ver-
tente de caráter eminentemente prático, 
o que se consegue através de disciplinas 
como Comunicação e Negociação, entre 
outras. 

LICENCIATURA

gestão

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas 
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  180

regime:  Diurno

www.iseg.ulisboa.pt www.iseg.ulisboa.pt

saídas Profissionais
Principais setores da vida económica, 
financeira e empresarial, tais como: 
Banca; seguros; auditoria e consultoria; 
organismos económicos e financeiros 
internacionais; direção de empresas da 
indústria e serviços; administração pú-
blica nacional ou local; gabinetes de 
estudos, Ensino e Investigação  

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos: 
19 Matemática A
ou
19 Matemática A
18 Português 
ou
19 Matemática A
04 Economia

oBjetivos
Esta licenciatura visa proporcionar uma 
formação de base única que combina 
uma ótica generalista de qualidade com 
a possibilidade de uma especialização 
futura no 2.º ciclo (mestrado) numa das 
várias áreas funcionais da Gestão, bem 
como uma formação completa dos 
futuros gestores. 
Esta integração resulta de uma estrutura 
curricular que articula, de forma harmo-
niosa, as disciplinas de base - Economia, 
Contabilidade, Psicossociologia e Mé-
todos Quantitativos - com as disciplinas 
das áreas funcionais, como o Marketing, 
Finanças, Gestão de Recursos Humanos, 
Operações, Produção e Estratégia. 
Esta licenciatura procura incluir uma ver-
tente de caráter eminentemente prático 
o que se consegue através de disciplinas 
como Comunicação e Negociação, entre 
outras. 

LICENCIATURA

management*

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas  
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  25 

regime:  Diurno

* ensino ministrado integralmente em Inglês

oBjetivos
A licenciatura de Matemática Aplicada
à Economia e à Gestão é única no país.
Criada em 1990, tem por objetivo princi-
pal combinar uma formação de base
em Economia e Gestão com uma sólida 
formação em Matemática. Esta licencia-
tura prepara profissionais aptos a equacionar 
e resolver com eficiência problemas no 
âmbito da Economia e da Gestão, recor-
rendo a instrumentos matemáticos e aos 
mais modernos meios computacionais. 
Todos os estudantes que ingressam no 
1.º ano da licenciatura são acompanhados 
por um diretor de estudos que promove a 
sua inserção no Instituto Superior de Eco-
nomia e Gestão e o seu bom desempenho. 

LICENCIATURA

matemática aPLicada À economia e À gestão

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas 
nota de candidatUra:  100 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  40

regime:  Diurno

saídas Profissionais
Principais setores da vida económica, 
financeira e empresarial, tais como: 
Banca, seguros, consultoria, organismos 
financeiros, administração pública
nacional ou local. 

Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos: 
19 Matemática A 
ou
19 Matemática A
18 Português 
ou
19 Matemática A
04 Economia



76 77

saídas Profissionais
Planear, organizar, dirigir e controlar 
atividades desportivas. Cargos: gestor de 
organização desportiva (gestor de ginásio, 
Health Club, federação), diretor desportivo; 
diretor técnico, coordenador técnico, 
gestor de eventos desportivos, gestor de 
instalações desportivas, técnico superior 
de Desporto.

Pré-reqUisito(s)
Grupo E - Aptidão funcional e física

Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
04 Economia
17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais

oBjetivos
Esta licenciatura visa proporcionar uma 
visão interdisciplinar e sistémica relativa 
ao processo de desenvolvimento humano 
através da motricidade, pelo estudo 
do corpo e das suas manifestações na 
interação dos processos biológicos com 
os valores socioculturais. Para o efeito 
são considerados o fenómeno desportivo, 
as tecnologias fundamentais respeitantes 
às diferentes modalidades e especialida-
des desportivas, bem como os métodos 
matemáticos e as Ciências Sociais no que 
concerne às questões da Economia,  do 
Direito e da Gestão.

LICENCIATURA

gestão do desPorto*

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas 
nota de candidatUra:  95 pontos

Provas de ingresso:  95 pontos

n.º de vagas:  33

regime:  Diurno

* ciclo de estudos em associação entre Escolas da ULisboa

www.iseg.ulisboa.pt www.tecnico.ulisboa.pt

Uma Escola com uma cultura e um conjunto de valores muito próprios.

Desde a sua fundação, em 1911, o Instituto Superior Técnico caracteriza-se por uma 
cultura de Escola muito própria que a coloca num patamar apenas comparável ao das 
grandes Escolas de referência em Ciência e Tecnologia. 

Ensino de excelência, Investigação e Desenvolvimento competitivos internacionalmente, 
em forte sinergia com os setores económico e produtivo, são as características dominantes 
do Técnico de hoje.

Uma escola do século xxi

institUto
sUPerior
técnico

“no Técnico tive uma formação 
com elevada qualidade e bastante 
exigência, que me permitirá 
abraçar a nova etapa no mundo 
de trabalho com confiança 
reforçada nas minhas capacidades. 
Mas não foram apenas anos de 
estudo: muitas das atividades 
extracurriculares em que participei 
foram fundamentais.”

dUArTE donAs-BoTo
Estudante finalista do mestrado integrado em Engenharia Aeroespacial
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oBjetivos
Este mestrado integrado foi criado com 
o objetivo de formar arquitetos numa cul-
tura de rigor, com elevados conhecimentos 
técnicos, que lhes permita estabelecer um 
diálogo eficaz e instruído com os outros 
especialistas com os quais têm de interagir 
tendo em vista o desenvolvimento do pro-
jeto de Arquitetura sem, no entanto, des-
curar a componente artística e cultural.

MESTRADO INTEGRADO

arqUitetUra*

www.tecnico.ulisboa.pt

dUração:  300 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  50

regime:  Diurno

* ciclo de estudos ministrado no campus da Alameda

saídas Profissionais
As saídas profissionais incluem os campos 
de atuação profissional relacionados com o 
projeto de Arquitetura, a indústria da cons-
trução e a administração local e central.
 
Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos: 
16 Matemática
ou
03 Desenho
16 Matemática
ou
10 Geometria Descritiva
16 Matemática

oBjetivos
Este mestrado integrado é uma síntese 
das tecnologias avançadas que distinguem 
o século XX dos que o precederam, e que 
se encontram concretizadas em vários tipos
de veículos, como aeroplanos, helicópteros,
aeronaves robotizadas, foguetões e satélites.
Este mestrado integrado habilita o Enge-
nheiro Aeroespacial a intervir em todas 
as fases do ciclo de vida de um veículo, 
desde a conceção e projeto, até à operação 
e manutenção, passando pelos ensaios e 
fabricação.

MESTRADO INTEGRADO

engenharia aeroesPaciaL*

dUração:  300 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  85

regime:  Diurno

* ciclo de estudos ministrado no campus da Alameda

saídas Profissionais
Os formados neste mestrado integrado 
desempenham em todo o mundo as ativi-
dades mais variadas, tendo em conta que
é um setor extremamente internacionali-
zado. Cerca de metade trabalham direta-
mente no setor aeronáutico e outra metade
noutros domínios de Engenharia, consulto-
ria e serviços. Cerca de metade trabalham
em Portugal e outros tantos no estrangeiro. 
 
Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
19 Matemática A
07 Física e Química

oBjetivos
Este mestrado integrado pretende formar 
engenheiros com um elevado perfil técnico
e científico, conferindo-lhes a autonomia 
necessária à resolução de problemas em 
temas que vão para além dos abordados 
diretamente no plano curricular. 
O mestrado integrado tem uma vertente 
tecnológica orientada para o planeamento 
e controlo integrado da poluição, incluindo
tratamento de resíduos, efluentes e poluentes
gasosos, e uma vertente de gestão de siste-
mas ambientais orientada para a resolução 
de problemas através da otimização do uso
do solo e do território, de forma a diminuir
a magnitude dos impactes ambientais 
negativos.

MESTRADO INTEGRADO

engenharia do amBiente*

dUração:  300 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  35

regime:  Diurno

* ciclo de estudos ministrado no campus da Alameda

saídas Profissionais
Empresas de prestação de serviços 
e de consultoria; administração central, 
regional ou local; organismos públicos ou 
privados relacionados com o Ambiente; 
Indústria; laboratórios e institui-
ções de Investigação. 
 
Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos: 
19 Matemática A
07 Física e Química
ou
19 Matemática A
02 Biologia e Geologia

www.tecnico.ulisboa.pt

oBjetivos
Esta licenciatura tem como objetivo 
dotar os estudantes de uma sólida 
formação em Matemática e Física, em 
Informática, e em Ciências de Engenha-
ria, nos domínios da Mecânica Aplicada, 
Termodinâmica, Mecânica dos Sólidos e 
Estrutural, Mecânica dos Fluidos, Sistemas 
e Controlo, e da Engenharia e Arquitetura 
Naval, contemplando também as áreas de 
Gestão que lhes permitam prosseguir estudos 
mais avançados de segundo ciclo. 

LICENCIATURA

engenharia e arqUitetUra navaL*

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  30

regime:  Diurno

* ciclo de estudos ministrado no campus da Alameda

saídas Profissionais
Áreas tecnológicas relacionadas com
a atividade marítima e áreas tecnoló-
gicas afins de outras especialidades de 
Engenharia. A formação que possibilita 
o exercício da profissão de Engenheiro 
Naval é conferida apenas pelo segundo 
ciclo de estudos: o mestrado em Enge-
nharia e Arquitetura Naval.
 
Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
19 Matemática A
07 Física e Química
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oBjetivos
Este mestrado integrado tem por objetivo 
formar engenheiros para ocupar posições 
de liderança em Engenharia Biológica, 
Biotecnologia, Biomedicina e áreas 
afins. A formação académica de elevada 
qualidade e atualidade facilita a mobilida-
de dos alunos para Escolas de excelência 
na Europa e a dos futuros mestres no 
mercado global de trabalho.  

MESTRADO INTEGRADO

engenharia BioLógica*

dUração:  300 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  65

regime:  Diurno

* ciclo de estudos ministrado no campus da Alameda

saídas Profissionais
Os profissionais deste mestrado integrado 
podem desenvolver carreira em áreas como
Agroalimentar, Ambiente e Águas, Bio-
energia, Biotecnologia Industrial, Consul-
toria Tecnológica e de Gestão, Indústria 
Farmacêutica e Cosmética, Investigação 
Científica e Desenvolvimento Tecnológico,
Propriedade Intelectual e Regulação e Saúde
(Biomedicina, diagnóstico, dispositivos 
médicos, serviços).
 
Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
19 Matemática A
07 Física e Química

oBjetivos
Este mestrado integrado tem como objetivo
dar uma formação de relevo e preparação 
para o espaço que no século XXI se abre
aos investimentos em ciências e tecnologias
da saúde e da vida. A ligação entre 
Engenharia e Medicina promovida pela for-
mação em Engenharia Biomédica permite 
integrar aspetos fundamentais e aplicações 
concretas da Engenharia nos meios de 
investigação, diagnóstico e terapia das 
ciências médicas. Dado que a resolução 
de problemas de Engenharia Biomédica
exige com frequência competências basea-
das em conhecimentos multidisciplinares 
e de fronteira entre disciplinas diferentes, 
o ensino da Engenharia Biomédica fornece 
uma formação rigorosa em Matemática, 
Computação, Física, Química, Biologia, e 
ao mesmo tempo em Ciências da Medicina 
e Engenharia.

MESTRADO INTEGRADO

engenharia Biomédica*

www.tecnico.ulisboa.pt

dUração:  300 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  60

regime:  Diurno

* ciclo de estudos ministrado no campus da Alameda

saídas Profissionais
Os Engenheiros Biomédicos podem traba-
lhar em universidades, na Indústria, 
em hospitais e em agências governamen-
tais de regulação dos sistemas de saúde, 
com funções de coordenação e interface 
entre a Engenharia e a Medicina. 
Também podem exercer funções de 
consultoria visando a seleção e a utilização 
de equipamento médico. Podem ainda 
integrar equipas de trabalho em centros 
e unidades de investigação.  
 
Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
19 Matemática A
07 Física e Química

oBjetivos
Este mestrado integrado visa formar pro-
fissionais capazes de intervir no 
domínio da Engenharia Eletrotécnica 
e de Computadores, a nível da conceção, 
incluindo designadamente a análise, 
especificação, projeto, industrialização, 
comercialização e utilização de produtos 
e serviços que utilizam a Eletricidade, 
a par de outras formas de energia, tendo 
a Eletrónica e as Tecnologias de Infor-
mação como suporte de realização. 
Presentemente o foco de formação deste 
mestrado integrado está nas áreas de 
Computadores, Eletrónica, Energia Elé-
trica, Decisão e Controlo e Telecomuni-
cações, áreas chave das Tecnologias de 
Informação e da Sociedade do Conhe-
cimento. 

MESTRADO INTEGRADO

engenharia eLetrotécnica e de comPUtadores*

dUração:  300 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  220

regime:  Diurno

* ciclo de estudos ministrado no campus da Alameda

saídas Profissionais
Serviços e indústrias nas áreas tecnoló-
gicas de Telecomunicações, Energia, Ele-
trónica, Computadores (perspetivas hard 
e soft), Robótica, Decisão e Controlo e 
ainda em empresas de suporte tecnológico 
ligadas ao desenvolvimento de sistemas 
e produtos para Medicina, Biotecnologia, 
Espaço, Oceanos, Ambiente, entre outras.
 
Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
19 Matemática A
07 Física e Química

oBjetivos
Este mestrado integrado visa a conceção,  
projeto e exploração de sistemas que, 
efetuando o aproveitamento dos recursos 
naturais, permitam a sua adequada utili-
zação pela população, com especial ênfase 
na melhoria da sua qualidade de vida. 
Matérias tão vastas como a Mecânica dos 
Materiais, a Hidráulica e a Engenharia de
Sistemas, fazem parte da formação do 
Engenheiro Civil, tornando-o um profis-
sional muito polivalente e possibilitando-
-lhe a atuação em setores diversificados, 
desde a conceção, o projeto, a construção 
e a manutenção de edifícios e pontes, obras
hidráulicas e de aproveitamento de recursos 
hídricos e ambientais, transportes, siste-
mas e infraestruturas, numa perspetiva 
de uma adequada gestão urbanística e 
ambiental.

MESTRADO INTEGRADO

engenharia civiL*

dUração:  300 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  150

regime:  Diurno

* ciclo de estudos ministrado no campus da Alameda

saídas Profissionais
Gabinetes de projeto; indústrias ligadas 
ao setor da construção; empresas de 
infraestruturas (água, saneamento, eletrici-
dade, gás, redes viárias); organismos 
da administração central, regional e 
municipal; laboratórios de Investigação e 
desenvolvimento industrial; atividades de 
manutenção e gestão de operações; tarefas 
de avaliação de projetos e consultoria em 
empresas de serviços (bancos e seguradoras), 
entre outros.
 
Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
19 Matemática A
07 Física e Química
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oBjetivos
Este mestrado integrado tem como obje-
tivo capacitar os seus alunos para captar 
o desenvolvimento científico e tecnológi-
co nos limites do conhecimento e contri-
buir para estender esses limites. A Enge-
nharia Física Tecnológica é uma engenha-
ria de fronteira, que atua na zona onde se
dá a produção de nova ciência e a interação
produtiva entre a ciência e a tecnologia. A 
grande maioria dos estudantes faz estágios 
em unidades de Investigação ou em em-
presas, adquirindo assim uma experiência 
frequentemente decisiva para o seu futuro 
profissional, demonstrando assim, o largo 
espectro de competências dos diplomados. 

MESTRADO INTEGRADO

engenharia física tecnoLógica*

dUração:  300 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  60

regime:  Diurno

* ciclo de estudos ministrado no campus da Alameda

saídas Profissionais
A facilidade de colocação no mercado 
de trabalho é um dos fatores privilegia-
dos pelos candidatos ao Ensino Superior, 
nomeadamente quando consideram 
a opção de ingresso no mestrado em 
Engenharia Física Tecnológica. 
 
Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
19 Matemática A
07 Física e Química

www.tecnico.ulisboa.ptwww.tecnico.ulisboa.pt

oBjetivos
Esta licenciatura visa estimular o desen-
volvimento da capacidade criativa dos 
estudantes de modo a formar profissionais 
com capacidade de inovar e de criar os 
seus negócios baseados em avançados 
conhecimentos tecnológicos; formar 
licenciados com um espectro largo de 
conhecimentos e capacidades, centrado
nas tecnologias mais avançadas dos com-
ponentes, equipamentos e sistemas 
eletrónicos modernos, em todas as suas 
vertentes e aplicações (comunicação, 
controlo, informática, energia, etc.).

LICENCIATURA

engenharia eLetrónica* 

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  34

regime:  Diurno

* ciclo de estudos ministrado no campus do Taguspark

saídas Profissionais
Prestação de serviços nas diferentes áreas 
da Engenharia, nomeadamente: Telecomu-
nicações e Tecnologias de Informação e
Automação Industrial; integração, confi-
guração, programação e ensaio dos sistemas
eletrónicos; projeto, preparação, fabrico 
e ensaio de pequenos módulos requeridos 
por equipamentos e sistemas eletrónicos 
complexos; estudos na área da Engenharia 
Eletrónica, com ênfase na análise das 
capacidades de concretização desses 
sistemas. 
 
Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
19 Matemática A 
07 Física e Química

www.tecnico.ulisboa.pt

oBjetivos
Esta licenciatura visa assegurar uma 
formação sólida em Ciências Básicas 
e em Ciências de Engenharia e da espe-
cialidade; desenvolver competências 
para aplicar os conhecimentos e a capa-
cidade de compreensão adquiridos de 
forma a resolver problemas, integrando 
conhecimentos científicos, tecnológicos 
e de gestão; desenvolver soluções no 
âmbito da conceção de sistemas produti-
vos (produtos e serviços) e de estruturas 
organizacionais, sujeitos a condicionalis-
mos tecnológicos, económicos, sociais 
e ambientais. 

LICENCIATURA

engenharia e gestão indUstriaL*

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  65

regime:  Diurno

* ciclo de estudos ministrado no campus do Taguspark

saídas Profissionais
Apoio a cargos estratégicos em pequenas 
e médias empresas industriais, ao nível 
da gestão geral, industrial, comercial e da 
gestão de projetos, ou em grandes grupos 
económicos e holdings, empresas de con-
sultoria e financeiras (bancos e sociedades 
de investimento), organismos do Estado, 
entre outros. 
 
Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
19 Matemática A 
07 Física e Química

oBjetivos
Esta licenciatura tem como objetivos 
principais: prospeção, pesquisa e reconhe-
cimento dos recursos minerais exploráveis 
em condições compatíveis com os prin-
cípios do desenvolvimento sustentável; 
conceção e projeto de sistemas de explo-
ração racional dos recursos minerais; 
processos de engenharia destinados à 
garantia de segurança e de economicidade 
dos empreendimentos mineiros, incluindo 
monitorização geotécnica a longo prazo.

LICENCIATURA

engenharia geoLógica e de minas*

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  20

regime:  Diurno

* ciclo de estudos ministrado no campus da Alameda

saídas Profissionais
Os profissionais deste ciclo de estudos 
podem participar em equipas de trabalho 
nas áreas relacionadas com a Engenharia
de Exploração de Georrecursos e da 
preparação destes para o mercado das 
commodities minerais.
 
Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos: 
19 Matemática A
07 Física e Química 
ou
19 Matemática A 
02 Biologia e Geologia.
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oBjetivos
O principal objetivo desta licenciatura 
é proporcionar aos alunos uma sólida 
formação de base na área da Engenharia 
Informática, segundo um corpo de conhe-
cimento bem estruturado e assente em 
técnicas e boas práticas promovidas
internacionalmente. Esta licenciatura 
é lecionada nos Campi da Alameda e 
do Taguspark com idêntica estrutura 
curricular e de acordo com as principais 
recomendações de associações profissio-
nais internacionais como o Association
for Computing Machinery ou 
o Institute of Electrical and Electronics 
Engineers. 

LICENCIATURA

engenharia informática e de comPUtadores*

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  170 (Alameda) e 90 (Taguspark) 

regime:  Diurno 

* ciclo de estudos ministrado nos campi da Alameda e do Taguspark

saídas Profissionais
Os licenciados podem preencher alguns 
dos requisitos profissionais exigidos, 
nomeadamente programadores de aplica-
ções, profissionais de apoio técnico, pro-
fessores do ensino secundário e gestores 
de sistemas informáticos em pequenas 
e médias empresas.
 
Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
19 Matemática A

oBjetivos
Esta licenciatura visa a formação cientí-
fica básica na extensa área dos Materiais, 
tendo em vista a prossecução de estudos; 
mobilidade entre formações ministradas 
no Instituto Superior Técnico e noutras 
Escolas; empregabilidade em serviços que 
não requeiram competências específicas 
de 2.º ciclo. 

LICENCIATURA

engenharia de materiais*

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas 
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  25

regime:  Diurno

* ciclo de estudos ministrado no campus da Alameda

saídas Profissionais
Os licenciados terão a possibilidade 
de ser admitidos em outras formações 
de 2.º ciclo ministradas no Instituto 
Superior Técnico e no espaço europeu, 
bem como ter empregabilidade em servi-
ços de natureza generalista relacionados 
com a Ciência de Materiais. 
 
Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
19 Matemática A
07 Física e Química 

www.tecnico.ulisboa.pt

oBjetivos
Os principais objetivos deste mestrado 
integrado são: conceber, projetar, fabricar 
e operar sistemas e produtos de Engenha-
ria; resolver problemas de Engenharia, 
no âmbito da conceção de produtos, 
equipamentos e sistemas sujeitos a con-
dicionalismos tecnológicos, económicos, 
sociais e ambientais; lidar com problemas 
de Engenharia Mecânica complexos; 
desenvolver competências que permitam 
lidar com situações profissionais numa 
gama alargada de organizações industriais, 
serviços e Investigação. 

MESTRADO INTEGRADO

engenharia mecânica*

dUração:  300 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  170

regime:  Diurno

* ciclo de estudos ministrado no campus da Alameda

saídas Profissionais
Gabinetes de projeto, indústrias de fabrica-
ção de equipamentos mecânicos e térmicos,
empresas de produção de energia e clima-
tização, atividades de manutenção e ges-
tão de operações, tarefas de avaliação de 
projetos e consultoria em empresas de ser-
viços (bancos e seguradoras), atividades 
técnico-comerciais, laboratórios de Inves-
tigação e de desenvolvimento industrial. 
 
Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
19 Matemática A
07 Física e Química

oBjetivos
Os objetivos centrais deste mestrado 
integrado são: oferecer uma formação 
sólida, de espectro largo e atualizada 
que prepara os estudantes para posições 
de liderança numa carreira em Engenharia 
Química ou em áreas afins, dotando-os 
de capacidade autónoma de aprendizagem, 
bem como de espírito crítico, flexível 
e criativo, aptos em suma a adaptarem-se 
a um universo tecnológico em acelerado
desenvolvimento; formar recursos humanos
com uma sólida preparação ao nível dos 
princípios e métodos fundamentais de 
Engenharia Química e com uma visão 
clara da integração destes conhecimen-
tos nas suas diversas áreas de aplicação, 
nomeadamente Indústria, Ambiente 
e Serviços. 

MESTRADO INTEGRADO

engenharia qUímica*

dUração:  300 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  80

regime:  Diurno

* ciclo de estudos ministrado no campus da Alameda

saídas Profissionais
Indústria Química e Petroquímica, 
Indústria Farmacêutica, Indústria 
Agroalimentar, Indústria do Ambiente, 
Indústria Têxtil, consultadoria, comércio 
e serviços, Investigação e Desenvolvi-
mento e Ensino. 
 
Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
19 Matemática A
07 Física e Química
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oBjetivos
Esta licenciatura tem como objetivo 
fornecer uma formação básica em 
Matemática, nas suas diversas vertentes, 
incluindo Álgebra, Análise, Análise Nu-
mérica, Geometria, Lógica e Computação, 
Topologia, Probabilidades e Estatística. 
Paralelamente, é oferecida uma prepara-
ção em Física, pouco comum numa licen-
ciatura em Matemática. Os estudantes 
interessados têm acesso a disciplinas 
oferecidas por outros Departamentos do 
Instituto Superior Técnico. 

LICENCIATURA

matemática aPLicada e comPUtação*

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  140 pontos

Provas de ingresso:  120 pontos

n.º de vagas:  30

regime:  Diurno

* ciclo de estudos ministrado no campus da Alameda

saídas Profissionais
As áreas de emprego mais predominantes 
são as atividades financeiras e de seguros, 
as atividades de consultadoria, de audito-
ria e de projeto, bem como 
o emprego académico nacional ou inter-
nacional.
 
Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos: 
19 Matemática A 
07 Física e Química 
ou
19 Matemática A 
02 Biologia e Geologia

oBjetivos
Esta licenciatura foi criada para responder 
à necessidade de formar profissionais 
capazes de lidar com as diferentes facetas 
da Engenharia de Internet, fornecendo 
uma formação sólida e abrangente nas 
áreas de Informática, de Eletrotecnia, 
de Computadores e de Telecomunicações. 
A convergência destas áreas, até há pouco 
consideradas como áreas separadas, 
é absolutamente necessária para o futuro 
da Internet. 

LICENCIATURA

engenharia de teLecomUnicações e 
informática*

dUração:  180 ECTS

cLassificações mínimas
nota de candidatUra:  120 pontos

Provas de ingresso:  100 pontos

n.º de vagas:  55

regime:  Diurno

* ciclo de estudos ministrado no campus do Taguspark

saídas Profissionais
Gestor e planeador de redes de teleco-
municações; programador de aplicações 
multimédia, móveis, peer-to-peer e na
cloud para a Internet; integrador de solu-
ções de redes e serviços de telecomunica-
ções, arquiteto de redes de computa-
dores, projetista e gestor de sistemas de
informação e de bases de dados para 
a web, entre outros.  
 
Pré-reqUisito(s)
Não se aplica.

Provas de ingresso
19 Matemática A 
07 Física e Química

como é qUe
te candidatas
À ULisBoa?
Para ingressares na Universidade de Lisboa 
(ULisboa) deves concorrer ao Concurso 
Nacional de Acesso (CNA) organizado 
pela Direção-Geral do Ensino Superior do 
Ministério da Educação e Ciência.

Para poderes concorrer ao CNA tens de ter aprovação no Ensino Secundário, ou um 
curso legalmente equivalente, fazer os exames nacionais exigidos para o curso onde 
queres ingressar e obter as classificações mínimas fixadas pela ULisboa. Se tiveres 
dúvidas sobre este processo podes contactar o Gabinete de Acesso ao Ensino Superior 
(GAES), na Reitoria. 

GAEsULisboa: Alameda da Universidade 1649-004 Lisboa
T (+351) 210 170 138 · 210 443 576 · acessoensinosuperior@ulisboa.pt



A Universidade de Lisboa (ULisboa) é 
uma das Universidades portuguesas mais 
procuradas por estudantes estrangeiros.
 
A ULisboa acolhe estudantes de todo o 
mundo oferecendo vivências internacionais 
e interculturais únicas. 

A ULisboa tem 5700 estudantes estrangeiros 
de 102 nacionalidades.

Anualmente 4100 estudantes participam em 
programas de mobilidade internacional na 
ULisboa.

vivência
internacionaL

de Lisboa para o mundo
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desPorto 
O Estádio Universitário de Lisboa, situado 
no Campus da Cidade Universitária, é um 
dos principais polos desportivos da cidade 
e que está ao teu dispor. É um empreendi-
mento com cerca de 36 hectares exclusivos 
para a prática de atividades desportivas. 
Desde o golfe, ao futebol, passando pelos 
desportos aquáticos e pelos mais variados 
desportos coletivos, o Estádio Universitário 
de Lisboa tem ainda duas academias: uma 
no Campus da Cidade Universitária e outra 
no Campus da Ajuda. Estes espaços disponi-
bilizam aos estudantes um vasto conjunto de 
atividades: aeróbica, musculação e cardio, 
yoga, step, entre outras. 

O desporto coletivo é também uma marca 
muito forte na vida académica dos nossos 
estudantes: as equipas que representam a 
ULisboa nos Campeonatos Universitários, 
Nacionais e Internacionais, são medalhadas 
nas mais diversas modalidades.

cULtUra
A ULisboa distingue-se não só pelo Ensino
de qualidade mas, também, pela sua vasta
oferta cultural. Durante o ano realizam-se 
várias iniciativas culturais na ULisboa: expo-
sições, ciclos de cinema e espetáculos de 
música, dança e teatro. Estas iniciativas 
realizam-se na Reitoria, nas Escolas e em 
outros espaços da ULisboa.

É na Reitoria da ULisboa que podes encon-
trar um dos espaços culturais de referência 
na cidade de Lisboa: a Aula Magna. 

Para além destas atividades podes ainda 
participar nos coros, nas tunas académicas 
e nos grupos de teatro, que contribuem de 
forma ativa para a dinamização da vida 
académica e cultural na ULisboa. 

associações 
de estUdantes
A Associação de Estudantes é a estrutura 
organizativa que representa os estudantes 
de cada Escola. 

As Associações de Estudantes têm um papel
muito ativo na integração e interação dos 
estudantes com o meio académico e com 
os Órgãos de Governo da Universidade. 

Grande parte da vida académica e social é 
promovida pelas Associações de Estudantes 
que organizam, entre outras iniciativas, 
festas, eventos culturais e desportivos. As 
Associações de Estudantes disponibilizam 
também serviços de reprografia, apoio ao 
nível pedagógico e apoio na procura de 
emprego.

viver a 
Universidade
de LisBoa

Na Universidade de Lisboa (ULisboa)
podes viver uma verdadeira experiência 
universitária. Consideramos que a 
formação educativa, científica, cívica, 
intelectual e desportiva, são mais-valias 
que distinguem o percurso dos nossos 
estudantes.

A ULisboa oferece-te um leque de atividades desportivas, científicas e culturais 
em que podes participar.

esPaços 
mUseoLógicos
Viver a ULisboa é também viver a cidade 
de Lisboa. Algum do património museoló-
gico e arquitetónico da cidade é, também, 
património da ULisboa. São disso exemplos 
o Museu Nacional de História Natural e 
da Ciência, na zona do Príncipe Real, o 
Observatório Astronómico de Lisboa, na 
Tapada da Ajuda e os Jardins Botânicos 
de Lisboa e da Ajuda. 

São espaços de grande valor 
histórico, científico e cultural, 
importantes para a universidade, 
para a cidade e para o país.  

aLojamento
Na ULisboa existem 21 residências 
universitárias para estudantes. 

Localizadas em várias zonas de Lisboa, 
algumas junto às Escolas, as residências 
universitárias da ULisboa estão equipadas 
com biblioteca, sala de estudo, rede 
sem fios e sala de convívio para tornar 
a estadia dos nossos estudantes o mais 
cómoda e acolhedora possível. 

 

aLimentação
A ULisboa dispõe de 9 cantinas, geridas 
pelos Serviços de Ação Social. Para além 
disso, todas as Escolas têm bares, snack-
-bares e restaurantes que estão disponíveis 
a toda a comunidade académica. 

saúde e Bem-estar
A ULisboa dispõe, através do Estádio 
Universitário de Lisboa, de dois Centros 
Médicos: o Centro Médico da Alameda 
das Linhas de Torres e o Centro Médico 
no CEDAR no Campus da Ajuda, que 
disponibilizam consultas de clínica 
geral, psicologia e outras especialidades 
médicas. 

Para além destes Centros Médicos, o 
Estádio Universitário de Lisboa tem 
também disponíveis, um conjunto de 
serviços de bem-estar, nomeadamente, 
fisioterapia, hidroterapia, massagens de 
relaxamento, entre outros.

Ao fazeres parte da comunidade 
académica da ULisboa, podes ter 
acesso a estes serviços e usufruir de 
condições especiais. 
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camPi da 
aLameda,  
tagUsPark 
e LoUres
institUto sUPerior 
técnico
T (+351) 218 417 000
mail@tecnico.ulisboa.pt
www.tecnico.ulisboa.pt

Campus da Alameda
Avenida Rovisco Pais, n.º1
1049-001 Lisboa

Como chegar
Carris: 720, 742, 767, 708, 717, 
718, 735, 713, 716, 726, 727, 
736, 738, 744, 767, 783
Metro: Estação Saldanha / 
Estação Alameda

Campus Taguspark
Avenida Professor Doutor 
Aníbal Cavaco Silva
2744-016 Porto Salvo
 
Como chegar:
CP: Estação Agualva-Cacém e
Estação Oeiras
Vimeca: 15, 23, 112, 119, 125

Campus de Loures
Campus Tecnológico e 
Nuclear
Estrada Nacional 10
(Km 139,7)
2695-066 Bobadela

Como chegar: 
CP: Estação Bobadela
Metro: Estação Oriente

camPUs 
da ajUda  
facULdade 
de arqUitetUra
Rua Sá Nogueira, Polo 
Universitário Alto da Ajuda 
1349-055 Lisboa
T (+351) 213 615 000
presidente@fa.ulisboa.pt
www.fa.ulisboa.pt

Como chegar
Carris: 723, 729, 742, 760

facULdade de 
medicina veterinária
Avenida da Universidade 
Técnica, Polo Universitário, 
Alto da Ajuda, 1300-477 
Lisboa
T (+351) 213 652 800
cg@fmv.ulisboa.pt
www.fmv.ulisboa.pt 

Como chegar: 
Carris: 723, 729, 742, 760

institUto sUPerior 
de agronomia
Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa
T (+351) 213 653 100
cgisa@isa.ulisboa.pt
www.isa.ulisboa.pt

Como chegar: 
Carris: 712, 714, 727, 732, 738, 
751, 756, 760, 724, 720, 742
Elétrico: 15 e 18

institUto sUPerior 
de ciências sociais 
e PoLíticas
Polo Universitário da Ajuda 
Rua Almerindo Lessa
1300-663 Lisboa
T (+351) 213 619 430
correio@iscsp.ulisboa.pt
www.iscsp.ulisboa.pt

Como chegar:
Carris: 723, 729, 742, 760

camPUs 
do chiado
facULdade de 
BeLas–artes
Largo da Academia  
Nacional de Belas-Artes 
1249-058 Lisboa
T (+351) 213 252 100
info@fba.ul.pt
www.fba.ulisboa.pt 

Como chegar
Elétrico: 28
Metro: Estação Baixa-Chiado / 
Estação Cais do Sodré

contactos
escoLas

LoUres

LisBoaoeiras

rio tejo

camPUs 
da cidade 
Universitária
facULdade de ciências
Campo Grande
1749-016 Lisboa
T (+351) 217 500 000
info.fcul@ciencias.ulisboa.pt
www.ciencias.ulisboa.pt 

Como chegar: 
Carris: 701, 717, 731, 735, 736, 
738, 747, 750, 755, 764, 767, 
768, 778, 783, 796, 798
Metro: Estação Cidade Univer-
sitária / Estação Campo Grande
Fertagus e CP: Estação 
Entrecampos

facULdade de direito
Alameda da Universidade 
1649-014 Lisboa
T (+351) 217 984 600
secretariadodir@fd.ul.pt
www.fd.ulisboa.pt

Como chegar:
Carris: 731, 735, 732, 768
Transportes sul do Tejo: 
Almada / Cidade Universitária; 
Metro: Estação Cidade  
Universitária
Fertagus e CP: Estação 
Entrecampos

facULdade de farmácia
Avenida Professor Gama 
Pinto, 1649-003 Lisboa
T (+351) 217 946 400
geral@ff.ul.pt
www.ff.ulisboa.pt

Como chegar: 
Carris: 701, 731, 735, 738, 
755, 764, 768
Transportes sul do Tejo: 
Almada / Cidade Universitária; 
Metro: Estação Cidade 
Universitária
Fertagus e CP: Estação 
Entrecampos

facULdade de Letras
Alameda da Universidade 
1600-214 Lisboa
T (+351) 217 920 000
info@letras.ulisboa.pt
www.letras.ulisboa.pt

Como chegar:
Carris: 731, 735, 732, 738, 768
Transportes sul do Tejo: 
Almada / Cidade Universitária; 
Metro: Estação Cidade 
Universitária
Fertagus e CP: Estação 
Entrecampos

facULdade de medicina
Avenida Prof. Egas Moniz 
1649-028 Lisboa 
(Edifício comum ao 
Hospital Santa Maria)
T (+351) 217 985 100
fml@medicina.ulisboa.pt
www.medicina.ulisboa.pt

Como chegar:
Carris: 732, 735
Transportes sul do Tejo: 
Almada / Cidade Universitária; 
Metro: Estação Cidade 
Universitária
Fertagus e CP: Estação 
Entrecampos

facULdade de
medicina dentária
Cidade Universitária
1649-003 Lisboa
T (+351) 217 922 600
geral@fmd.ulisboa.pt
www.fmd.ulisboa.pt

Como chegar:
Carris: 731, 735, 732, 738, 768
Transportes sul do Tejo: 
Almada / Cidade Universitária; 
Metro: Estação Cidade 
Universitária
Fertagus e CP: Estação 
Entrecampos

facULdade de PsicoLogia
Alameda da Universidade 
1649-013 Lisboa
T (+351) 217 943 655
geral@psicologia.ulisboa.pt
www.fp.ulisboa.pt
Como chegar:
Carris: 731, 735, 738, 768
Transportes sul do Tejo: 
Almada / Cidade Universitária; 
Metro: Estação Cidade 
Universitária
Fertagus e CP: Estação 
Entrecampos

institUto de 
ciências sociais
Avenida Professor Aníbal 
Bettencourtt, n.º 9
1600-189 Lisboa
T (+351) 217 804 700
instituto.ciencias.sociais@
ics.ul.pt
www.ics.ulisboa.pt

Como chegar:
Carris: 732, 754, 755
Metro: Estação de Entrecampos / 
Estação Cidade Universitária
Fertagus e CP: Estação de 
Entrecampos

institUto de edUcação
Alameda da Universidade 
1649-013 Lisboa
T (+351) 217 943 633
geral@ie.ulisboa.pt
www.ie.ulisboa.pt

Como chegar:
Carris: 731, 735, 738, 768
Transportes sul do Tejo: 
Almada / Cidade Universitária; 
Metro: Estação Cidade 
Universitária
Fertagus e CP: Estação 
Entrecampos

institUto de geografia e 
ordenamento do 
território
Avenida Professor Gama 
Pinto, 1649-003 Lisboa
T (+351) 210 443 000
igot@ulisboa.pt
www.igot.ulisboa.pt

Como chegar: 
Carris: 701, 731, 735, 738, 
755, 764, 768
Transportes sul do Tejo: 
Almada / Cidade Universitária; 
Metro: Estação Cidade 
Universitária
Fertagus e CP: Estação 
Entrecampos

camPUs 
do jamor
facULdade de
motricidade hUmana
Estrada da Costa  
1499-002 Cruz Quebrada, 
Dafundo
T (+351) 214 149 100
fmh@fmh.ulisboa.pt
www.fmh.ulisboa.pt

Como chegar:
Carris: 776
CP: Estação Algés

camPUs
do qUeLhas
iseg - LisBoa schooL of 
economics & management
Rua do Quelhas, n.º 6
1200-781 Lisboa
T (+351) 213 925 800
myfuture@iseg.ulisboa.pt
www.iseg.ulisboa.pt

Como chegar:
Carris: 706, 727, 713, 773, 
760, 794
Elétrico: 28, 25, 15, 18
Metro: Estação Rato /
Estação Cais do Sodré
CP: Estação Santos
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