
Alameda da Universidade
Cidade Universitária

Campo Grande
1649-004 LISBOA

Tel.: 217 967 624
E-mail: reitoria@ulisboa.pt
Internet: http://www.ulisboa.pt

Rua Sá Nogueira
Polo Universitário do Alto da Ajuda
1349-063 LISBOA

Tel.: 213 615 018
E-mail: divulgacao@fa.ulisboa.pt
Internet: http://www.fa.ulisboa.pt

9257 ARQUITETURA (MESTRADO INTEGRADO)

DURAÇÃO: 10 semestres (300 ECTS)
REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 170 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: arquitetos preparados para a conceção,

reabilitação e remodelação de edifícios, conjuntos
de edifícios, espaços públicos, urbanos, paisagem
e território.

GOOB ARQUITETURA, ÁREA

DE ESPECIALIZAÇÃO EM INTERIORES
E REABILITAÇÃO DO EDIFICADO

(MESTRADO INTEGRADO)

DURAÇÃO: 10 semestres (300 ECTS)
REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 60 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: arquiteto.

9069 DESIGN (LICENCIATURA - 1» OCLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 60 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: designers juniores a integrar equipas
de desenvolvimento de produtos e serviços.

Empregadores: indústria, empresas de

comunicação e publicidade, em empresas de

serviços em organismos centrais e regionais.

9071 DESIGN DE MODA (LICENCIATURA -1 e CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 60 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: designers de moda juniores a integrar
equipas de desenvolvimento de produtos de

moda e de vestuário. Empregadores: indústria,

empresas do sector e da comunicação de moda.

Largo da Academia Nacional de Belas-Arte;
1249-058 LISBOA

Tel.: 213252100
E-mail: info@belasartes.ulisboa.pt
Internet: http://www.belasartes.ulisboa.pt

9904 ARTE MULTIMEDIA (LICENCIATURAS CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)
REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 55 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: produção artística com recurso às

novas tecnologias nos campos da animação e da

ilustração, audiovisuais, fotografia, multimédia

e recursos interativos, produção audiovisual,
cinema de animação, conceção e montagem de

exposições e ambientes interativos.

LOlO CIÊNCIAS DA ARTE E DO PATRIMÓNIO

(LICENCIATURA -is CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 30 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: historiografia e crítica de arte,

museologia (técnicos de museus), curadoria de

exposições, 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 (peritagem em antiquariato),
turismo cultural, gestão do património.

Empregadores: galerias e museus de arte.

8399 DESENHO (LICENCIATURA -1« CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 35 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: ilustração científica, médica e

arqueológica, desenho publicitário, desenho
técnico de engenharia, arquitetura e design,

animação digital 2De3D, banda desenhada,

figurinismo, cenografia, desenho artístico

(desenho/ instalação, desenho interativo),
ilustração editorial criativa.

9070 DESIGN DE COMUNICAÇÃO
(LICENCIATURA -1 e CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 55 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: produção de marcas comerciais e de

logotipos, design editorial, ilustração, webdesign,
produção de genéricos no cinema e de anúncios

televisivos, produção de sinalética, produção de

campanhas comerciais, visualizador - publicidade,

montagem de exposições, stands em feiras,

design expositivo, design interativo.

9072 DESIGN DE EQUIPAMENTO
(LICENCIATURA -is CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 55 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: design de produto para as indústrias
de iluminação, equipamentos e materiais de

uso doméstico, mobiliário urbano, hoteleiro,

hospitalar, industrial e comercial, design de

interiores, ferramentas, equipamentos para
fins profissionais, equipamentos de exterior,
equipamentos elétricos e/ou eletrónicos e de

comunicações, elementos e equipamentos para a

construção civil.

9754 ESCULTURA (LICENCIATURA -1« CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 55 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: escultura, medalhística, apoio a

escultores - produção de formas e moldes para
reprodução de obras, produção de bustos e

retratos, criação e produção de medalhas, placas,

brindes, taças.

9790 PINTURA (LICENCIATURA -1 e CICLO)

DURAÇÃO: 8 semestres (240 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 55 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: pintura, gravura, cerâmica, vitral,
mosaico, tapeçaria, ilustração, docência.

Empregadores: instituições públicas e privadas.

Campo Grande - 1749-016 LISBOA

Tel.: 217 500 000
E-mail: info@ciencias.ulisboa.pt
Internet: http://www.ciencias.ulisboa.pt

9011 BIOLOGIA (LICENCIATURA -1 e CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 174 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: investigação e desenvolvimento em

saúde, biotecnologia, ambiente, biodiversidade

e conservação, domínio das técnicas de análises

biológicas, divulgação científica nos media, gestão
da qualidade ambiental, técnicas de museologia,
consultoria, auditoria, gestão e assessoria técnica

nos domínios do ambiente. Empregadores:
empresas e laboratórios de biotecnologia,
ambiente, biomedicina, análises clínicas e

biológicas, empresas de gestão e conservação
de áreas protegidas, parques naturais e

reservas, jardins e museus, organizações
não-governamentais, instituições de ensino

superior e de investigação, instituições públicas.

9015 BIOQUÍMICA (LICENCIATURA -1 e CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 70 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: planeamento, gestão e execução de

projetos de investigação e desenvolvimento

na área das ciências da vida, em ambiente
académico ou empresarial, exemplos de áreas
de especialização: imunologia, neuroquímica,

oncobiologia, biologia de sistemas, bioinformática,

biotecnologia, biologia molecular, metabolómica,
genómica, proteómica ou biofísica molecular,

implementação de métodos bioquímicos
analíticos em laboratórios clínicos ou de serviços.

Empregadores: empresas de biotecnologia,
indústria farmacêutica, laboratórios clínicos ou

de serviços, laboratórios industriais ou empresas
de comércio de equipamentos de alta tecnologia,
instituições de ensino superior e de investigação.

9845 ENGENHARIA BIOMÉDICA E BIOFÍSICA

(MESTRADO INTEGRADO)

DURAÇÃO: 10 semestres (300 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 40 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: compreensão do organismo humano

e da doença, através da engenharia e da física,
desenvolvimento e otimização de métodos de

diagnóstico e terapia, instrumentação biomédica

e software, área multidisciplinar que requer
interação com o meio hospitalar, empresarial
e de investigação. Empregadores: empresas
de tecnologia médica e biofísica, empresas de

consultoria, instituições hospitalares, instituições
de ensino superior e de investigação.

9811 ENGENHARIA DA ENERGIA
E DO AMBIENTE (MESTRADO INTEGRADO)

DURAÇÃO: 10 semestres (300 ECTS)
REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 30 (previsão)

SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: projeto e planeamento de sistemas
de energias renováveis, estudos e projetos de
eficiência energética, estudos de ambiente
interior e sistemas de energia em edifícios,
análise e desenvolvimento de política energética,
economia e gestão da energia, avaliação dos

impactos sociais e ambientais dos sistemas
de produção de energia, investigação e

desenvolvimento de sistemas de conversão de

energias renováveis. Empregadores: empresas
de produção, instalação e de serviços na área
das energias renováveis e consultoria em
eficiência energética, agências e organizações
internacionais, instituições de ensino superior e

de investigação, instituições públicas.

9368 ENGENHARIA FÍSICA (MESTRADO INTEGRADO)

DURAÇÃO: 10 semestres (300 ECTS)



REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 40 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: investigação, projeto e desenvolvimento
nas áreas de instrumentação, sensores,

metrologia e qualidade, segurança radio lógica

e nuclear, física de materiais, micro e

nanotecnologias, tecnologias aeroespaciais,
simulação e modelação de processos e sistemas.

Empregadores: empresas de consultoria, auditoria
e indústria, entidades de regulação e acreditação,
organizações internacionais de investigação
científica e tecnológica, instituições do ensino

superior e de investigação.

L096 ENGENHARIA GEOESPACIAL

(LICENCIATURA -1 e CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)
REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 20 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: conceção, desenvolvimento e gestão de

projetos na área geoespacial, desenvolvimento
de sistemas de posicionamento e navegação,
sistemas espaciais e aéreos de aquisição de dados

e sistemas de informação geoespacial, tratamento
e análise de dados espaciais, modelação e

visualização de dados 3D, representação,
disponibilização e serviços de mapas digitais -

mobile mapping e web mapping. Empregadores:
empresas na área das tecnologias de informação,
empresas de arquitetura, construção e

urbanismo, empresas de telecomunicações,
distribuição e logística, empresas no sector do

ambiente, energia e recursos naturais, empresas
e entidades de defesa e segurança nacional,

empresas no sector do espaço, empresas ligadas
a portos e transporte marítimos, empresas e

entidades do sector do Estado.

9119 ENGENHARIA INFORMÁTICA

(LICENCIATURA -1 e CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 105 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: conceção, desenvolvimento e gestão
de sistemas informáticos nas áreas de sistemas
de informação, redes de computadores e

sistemas inteligentes, criação de aplicações
(telecomunicações, financeiras, saúde, jogos) para
diferentes dispositivos, envolvendo engenharia
de software, web, multimédia, nuvem, segurança
informática, robótica e interação pessoa-máquina.
Empregadores: empresas de desenvolvimento de

software, empresas de consultoria, empresas do

sector financeiro, telecomunicações e de serviços,

instituições de ensino superior e de investigação,
instituições públicas.

9381 ESTATÍSTICA APLICADA
(LICENCIATURA -is CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)
REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 32 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: recolha, análise e interpretação de

dados, utilização de fontes de informação
e software estatístico, estudos de opinião e

de mercado, sondagens, aperfeiçoamento e

controlo de qualidade das estatísticas (a nível

nacional e europeu), gestão e análise de grandes
quantidades de informação. Empregadores:

empresas de sondagens e de estudos de mercado,
órgãos de comunicação social e partidos
políticos, empresas do sector da banca e seguros,

instituições hospitalares, instituições de ensino

superior e de investigação, instituições públicas.

9141 FÍSICA (LICENCIATURA -is CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 40 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: investigação em física e astronomia,

modelação e simulação de sistemas complexos
em física e noutros domínios, desenvolvimento de

novos materiais e processos, desenvolvimento de

instrumentação e software, desenvolvimento de
técnicas avançadas de caracterização e medida
e de tecnologias de base física. Empregadores:

empresas de comércio, consultoria, serviços e

indústria, organizações internacionais de ciência e

tecnologia, entidades de regulação e acreditação,
instituições de ensino superior e de investigação.

9146 GEOLOGIA (LICENCIATURA- 1« CICLO)

DURAÇÃO: 8 semestres (240 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 84 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: geólogo nos seus domínios de atividade,
com relevância nas áreas da cartografia e

património geológico, geologia de engenharia,
recursos minerais (incluindo petróleo),

hidrogeologia, riscos naturais, gestão de resíduos,
geologia marinha e costeira, ordenamento
territorial. Empregadores: empresas e instituições
públicas do sector da exploração, extração e

gestão de recursos geológicos e energéticos,
geotecnia, avaliação e minimização de impactes e
riscos e ordenamento do território, instituições de

ensino superior e de investigação.

9209 MATEMÁTICA (LICENCIATURA -1 e CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 50 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: capacidade de raciocínio e de

pensamento abstraio assim como capacidade
de representar, modelar e quantificar
fenómenos, conhecimentos ou estruturas,

apoio à investigação científica e tecnologias
interdisciplinares. Empregadores: empresas do

sector da banca e seguros, consultoria financeira,
informática, engenharia, instituições de ensino

superior e de investigação, instituições públicas.

9385 MATEMÁTICA APLICADA
(LICENCIATURA -is CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)
REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 77 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: desenvolvimento de modelos
matemáticos e de métodos de base

computacional em planeamento, gestão
ou investigação, capacidade de raciocínio e

pensamento abstraio para a estruturação de

problemas e formulação de soluções, cálculo

científico, apoio à decisão com base em técnicas
estatísticas e de otimização/investigação
operacional. Empregadores: empresas
do sector da banca, seguros, consultoria,
informática, engenharia, transporte, distribuição,
telecomunicações, instituições públicas na
área da saúde, educação, ciência e tecnologia,
planeamento urbano e regional.

9212 METEOROLOGIA, OCEANOGRAFIA
E GEOFÍSICA (LICENCIATURA -is CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 25 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: abordagem científica e técnica nas áreas
da meteorologia, oceanografia e geofísica interna,
em problemas reais interdisciplinares relativos
à terra e ao clima. Empregadores: empresas
de prospeção geofísica, de previsão do tempo
e estado do mar e aproveitamento de recursos
naturais, empresas de consultoria em ciências do

ambiente e impacto ambiental, instituições de

ensino superior e de investigação.

9223 QUÍMICA (LICENCIATURA -1« CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 27 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: análise química, controlo de qualidade
e segurança de produtos, conceção e síntese
de novas moléculas e materiais, com interesse

em áreas como catálise e nanotecnologias,
investigação, valorização de recursos e resíduos

e controlo ambiental, planeamento e gestão de

projetos de investigação e desenvolvimento,
ensino. Empregadores: indústria química,
farmacêutica e alimentar, laboratórios de

investigação criminal, empresas de prestação
de serviços e consultoria, instituições de ensino

superior e investigação, instituições públicas.

9226 QUÍMICA TECNOLÓGICA

(LICENCIATURA -is CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 22 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: conceção, desenvolvimento e inovação
de aplicações da química a processos industriais,
desenvolvimento de tecnologias e técnicas

nas áreas de controlo de qualidade, ambiente,
análise química, gestão e segurança industrial,
valorização de recursos e resíduos, intervenção
na interface química/engenharia química.

Empregadores: indústria química e associadas,
plástico, têxtil, papel, cimento, cortiça,
farmacêutica, alimentar, extrativa, petroquímica,

empresas de prestação de serviços e consultoria,
instituições de ensino superior e investigação,
instituições públicas.

L079 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
(LICENCIATURA -is CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 65 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: projeto, implementação e gestão de

tecnologias de informação, integração de sistemas

de informação empresariais, design de conteúdos

e desenvolvimento de aplicações informáticas e

sistemas web, técnicas de informática, análise

e programação, aplicação de tecnologias de

informação nas áreas da gestão, estatística,

informação geográfica, multimédia ou biologia.
Empregadores: empresas e instituições públicas

que possuam, operem ou acedam a sistemas

de informação, sistemas informáticos e redes,

empresas do sector financeiro, comunicação
social e publicidade, empresas de consultoria,
desenvolvimento de conteúdos e de software.

Alameda da Universidade
Cidade Universitária

1649-014 LISBOA

Tel.: 217 984 600
E-mail: divisaoacademica@fd.ulisboa.pt
Internet: http://www.fd.ulisboa.pt

9078 DIREITO (LICENCIATURA -is CICLO)

DURAÇÃO: 8 semestres (240 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2018: 445
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

8358 DIREITO (REGIME PÓS-LABORAL)

(LICENCIATURA -is CICLO)

DURAÇÃO: 8 semestres (240 ECTS)

REGIME: Pós-laboral
VAGAS 2018: 86
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

Avenida Professor Gama Pinto
1649-003 LISBOA

Tel.: 217 946 400
E-mail: geral@ff.ul.pt
Internet: http://www.ff.ul.pt

9494 CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

(MESTRADO INTEGRADO)

DURAÇÃO: 10 semestres (300 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 209 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: farmacêutico, para o exercício de

funções e orientações profissionais nas diferentes
vertentes da atividade de saúde. Empregadores:
farmácia comunitária, farmácia hospitalar,
indústria farmacêutica, centros de investigação,
instituições de ensino.



Alameda da Universidade
1600-214 LISBOA

Tel.: 217 920 000
E-mail: info@letras.ulisboa.pt
Internet: http://www.letras.ulisboa.pt

9006 ARQUEOLOGIA (LICENCIATURA -1* CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)
REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 38 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

8413 ARTES E HUMANIDADES
(LICENCIATURA -1' CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)
REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 65 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

9040 CIÊNCIAS DA LINGUAGEM

(LICENCIATURA -1' CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)
REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 35 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

9131 ESTUDOS AFRICANOS (LICENCIATURA-isciCLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 20 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

8104 ESTUDOS ARTÍSTICOS, VARIANTE
DE ARTES DO ESPETÁCULO

(LICENCIATURA -1 ! CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 49 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

9914 ESTUDOS ASIÁTICOS (LICENCIATURA -1' CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 27 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

9133 ESTUDOS CLÁSSICOS

(LICENCIATURA -1' CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 20 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

L097 ESTUDOS COMPARATISTAS

(LICENCIATURA -1' CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 20 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

L145 ESTUDOS DE CULTURA
E COMUNICAÇÃO (LICENCIATURA -1 ! CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)
REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 56 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

9135 ESTUDOS EUROPEUS

(LICENCIATURA -1 ! CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 59 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

8458 ESTUDOS GERAIS (LICENCIATURA -1' CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 66 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

9917 ESTUDOS PORTUGUESES

(LICENCIATURA -1 ! CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 20 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

9139 FILOSOFIA (LICENCIATURA -1 ! CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 43 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

9181 HISTÓRIA (LICENCIATURA -1' CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 61 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

9182 HISTÓRIA DA ARTE (LICENCIATURA -1' CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 40 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

9204 LÍNGUAS, LITERATURAS E CULTURAS

(LICENCIATURA -1 ! CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 200 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

9252 TRADUÇÃO (LICENCIATURA -1= CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 61 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

Avenida Prof. Egas Moniz
1649-028 LISBOA

Tel.: 217 985 100
E-mail: fmul@medicina.ulisboa.pt
Internet: http://www.medicina.ulisboa.pt

9554 CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO

(LICENCIATURA -1' CICLO)

DURAÇÃO: 8 semestres (240 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 30 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: nutricionista. Empregadores: centros
de saúde, hospitais, clínicas, empresas de

alimentação coletiva, autarquias, instituições
particulares de solidariedade social, farmácias,
clubes ou empresas desportivas e recreativas,
indústria alimentar, produção alimentar,
entidades formativas e de investigação.

9813 MEDICINA (MESTRADO INTEGRADO)

DURAÇÃO: 12 semestres (360 ECTS)
REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 295 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: medicina clínica (hospitalar, medicina

geral e familiar), saúde pública, medicina legal,
medicina do trabalho, investigação e docência.

Rua Professora Teresa Ambrósio
Cidade Universitária
1600-277 LISBOA

Tel.: 217 922 600
E-mail: secretaria@fmd.ulisboa.pt
Internet: http://www.fmd.ulisboa.pt

9556 HIGIENE ORAL (LICENCIATURA -1' CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)
REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 44 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: administrar cuidados de prevenção
em higiene oral a utentes de todas as idades,
incluindo deficientes, planeamento, execução e

avaliação de programas de saúde comunitários.

9548 MEDICINA DENTÁRIA

(MESTRADO INTEGRADO)

DURAÇÃO: 10 semestres (300 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 60 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: estudo, prevenção, diagnóstico e
tratamento das anomalias e doenças dos dentes,
boca, maxilares e estruturas anexas.

9791 PRÓJESE DENTÁRIA (LICENCIATURA -1' CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 36 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: executar e reparar todos os tipos de

próteses dentárias, utilizando os produtos,
materiais, técnicas e procedimentos de acordo

com as prescrições e indicações dos médicos
dentistas ou estomatologistas, para que a função,
o conforto e a estética dos pacientes sejam
recuperados ou melhorados. Empregadores:
laboratório.

Avenida da Universidade Técnica
Pólo Universitário do Alto da Ajuda
1300-477 LISBOA

Tel.: 213 652 800
E-mail: secretaria@fmv.ulisboa.pt
Internet: http://www.fmv.ulisboa.pt

9847 MEDICINA VETERINÁRIA

(MESTRADO INTEGRADO)

DURAÇÃO: 11 semestres (330 ECTS)
REGIME: Diurno
VAGAS 2018: 109
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

Estrada da Costa
1495-688 CRUZ QUEBRADA
Tel.: 214 149 100
E-mail: fmh@fmh.ulisboa.pt
Internet: http://www.fmh.ulisboa.pt

9707 CIÊNCIAS DO DESPORTO

(LICENCIATURA -1 ! CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 147 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: treinador desportivo nas principais
modalidades desportivas, preparador físico,

diretor técnico, animador desportivo, formador.

Empregadores: academias, ginásios, clubes

desportivos, clubes de saúde e/ou prática privada,
outras instituições com oferta de serviços na área
do exercício e saúde, autarquias.

9068 DANÇA (LICENCIATURA -1= CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 20 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: ensino e formação em dança, animação
sociocultural, criação coreográfica, gestão
de projetas e produção de eventos artísticos

(conceção, planeamento, execução, controlo e

avaliação). Empregadores: câmaras municipais,

empresas promotoras de espetáculos culturais.

9162 GESTÃO DO DESPORTO

(LICENCIATURA -1' CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 35 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: administrador, diretor comercial, gestor
de produto/marca desportiva, de marketing
do desporto e de instalações e equipamentos
desportivos. Empregadores: health clubs e

de academias/centros desportivos, clubes

desportivos, câmaras municipais, sociedades

desportivas.

9841 REABILITAÇÃO PSICOMOTORA



(LICENCIATURA -is CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 56 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: intervenção na prevenção, educação e

reeducação/terapêutica, estimulação precoce,
dificuldades da aprendizagem, competências
sociais, ajudas de integração, gestão de

programas de reabilitação. Empregadores:
hospitais, centros de saúde, serviços de

psiquiatria e pediatria, centros de atendimento à

toxicodependência, instituições particulares de
solidariedade social, lares de acolhimento e apoio
à infância e juventude, centros de dia e lares para
pessoas idosas, creches, jardins de infância e

escolas, clínicas privadas.

Alameda da Universidade
1649-013 LISBOA

Tel.: 217 943 655
E-mail: geral@psicologia.ulisboa.pt
Internet: http://www.psicologia.ulisboa.pt

9555 PSICOLOGIA (MESTRADO INTEGRADO)

DURAÇÃO: 10 semestres (300 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 137 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: o psicólogo clínico trabalha com
indivíduos, famílias, grupos e comunidades,
realiza atividades de avaliação e diagnósticos
psicológicos, prevenção e intervenção psicológica
individual e grupai, intervenção comunitária,

promoção de competências, intervenção precoce
e apoio em situações de risco, efetua ações de

promoção da saúde e bem-estar; o psicólogo
educacional apoia todos os envolvidos nos
diversos contextos educacionais, avaliando

e intervindo na superação e prevenção de

problemas, para a inovação e qualidade na

aprendizagem, promovendo o bem-estar e a

evolução pessoal e comunitária, colabora com
educandos e educadores, famílias e organizações,
na análise e melhoria contínua de todos os

processos educativos, desenvolvimento e

aprendizagem, aconselhamento educacional e

vocacional, investigação, formação, consultoria e

coordenação; o psicólogo dos recursos humanos,
do trabalho e das organizações desempenha
funções na área do desenvolvimento das

pessoas e das organizações, recrutamento,
seleção e avaliação das pessoas, programas
de planeamento e de integração de pessoal,
desenvolver planos e atividades e de formação
e colaborar em estudos que visam melhorias
de condições de trabalho, ou aumento de

produtividade, ser um agente na conciliação das

características e necessidades individuais e das
características macro-organizacionais; participar,
conceber ou dirigir estudos de mercado, de

impacto ambiental, de avaliação do impacto social

de programas de intervenção e de perceção de

risco, inquéritos, medida das atitudes, sondagens
(as áreas de intervenção vão desde o ambiente, os

estudos de opinião e de mercado, a publicidade,
ou a defesa do consumidor). Empregadores:
centros de saúde, hospitais, autarquias,
empresas do sector bancário, sector de serviços,

organismos públicos e empresas de consultadoria,

jardins de infância, ATUs, escolas, instituições de

ensino superior, centros de formação, centros de

dia, bibliotecas e museus, editores e produtores
de recursos educativos, instituições/organizações
empresas do sector público e/ou privado.

Alameda da Universidade
1649-013 LISBOA

Tel.: 217 943 633
E-mail: geral@ie.ulisboa.pt
Internet: http://www.ie.ulisboa.pt

LO4O EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

(LICENCIATURA -1 e CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 76 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: técnico superior de educação (educação,

ensino superior e ciência e autarquias) e técnico

superior de formação (emprego e segurança
social). Empregadores: organismos educativos da

administração central, regional ou local, escolas
de diferentes modalidades e graus de ensino,

organizações de formação profissional.

Edifício IGOT
Rua Branca Edmée Marques
Cidade Universitária
1600-276 LISBOA

Tel.: 210 443 000
E-mail: academicos@igot.ulisboa.pt
Internet: http://www.igot.ulisboa.pt

9143 GEOGRAFIA (LICENCIATURA- 1« CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)
REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 105 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: executores de planos e projetos nos

domínios do ordenamento e gestão do território

(regional, municipal e local), planeamento biofísico e

planeamento estratégico, executores de estudos de

impacte e riscos ambientais, estudos demográficos t

sodoeco nó micos, estudos de planeamento turístico,
coordenadores de estudos de desenvolvimento local

cartografia e SIG, consultores vocacionados para a
produção e avaliação de projeto, ensino, investigaçãi

Empregadores: autarquias, ministérios, comissões

de coordenação e desenvolvimento regional,

associações de desenvolvimento local, gabinetes

privados vocacionados para a produção e avaliação
de projetos.

8411 PLANEAMENTO E GESTÃO

DO TERRITÓRIO (LICENCIATURA -1« CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)
REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 45 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: áreas do urbanismo, ordenamento e

gestão do território, coordenação e elaboração
de programas e planos de ordenamento do

território em diferentes escalas de intervenção
(nacional, regional, municipal e local), estudos
de avaliação de políticas e programas com

impacto territorial, projetos de investigação
com incidência territorial, colaboração em

programas comunitários com impacto territorial.

Empregadores: organismos da administração
central, autarquias locais, empresas e

organizações do terceiro sector.

Tapada da Ajuda
1349-017 LISBOA

Tel.: 213653100
E-mail: cgisa@isa.ulisboa.pt
Internet: http://www.isa.ulisboa.pt

8258 ARQUITETURA PAISAGISTA

(LICENCIATURA -1 e CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2018: 20
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

9011 BIOLOGIA (LICENCIATURA -1 e CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2018: 40
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

9086 ENGENHARIA AGRONÓMICA

(LICENCIATURA -is CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2018: 60
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

9087 ENGENHARIA ALIMENTAR

(LICENCIATURA -is CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2018: 40

SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

9099 ENGENHARIA DO AMBIENTE
(LICENCIATURA -is CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2018: 22
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

8377 ENGENHARIA FLORESTAL
E DOS RECURSOS NATURAIS

(LICENCIATURA -1 e CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)
REGIME: Diurno

VAGAS 2018: 20
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

9129 ENGENHARIA ZOOTÉCNICA

(LICENCIATURA -1 e CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)
REGIME: Diurno

VAGAS 2018: 30
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

Rua Almerindo Lessa
1300-663 LISBOA

Tel.: 213 619 430
E-mail: iscsp@iscsp.ulisboa.pt
Internet: http://www.iscsp.ulisboa.pt

9002 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

(LICENCIATURA -1 e CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)
REGIME: Diurno

VAGAS 2019: Informação não comunicada.
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: docente universitário. Empregadores:
administração pública central e administração
regional e local, organismos da segurança social,
sector empresarial do estado, organizações sem
fins lucrativos.

8102 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (REGIME
PÓS-LABORAL) (LICENCIATURA - 1« CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Pós-laboral
VAGAS 2019: Informação não comunicada.
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: docente universitário. Empregadores:
administração pública central e administração
regional e local, organismos da segurança social,
sector empresarial do estado, organizações sem
fins lucrativos.

8363 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

E POLÍTICAS DO TERRITÓRIO (REGIME
PÓS-LABORAL) (LICENCIATURA - 1

e CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Pós-laboral
VAGAS 2019: Informação não comunicada.
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: técnico de planeamento, analista

urbanístico, gestor de planeamento urbano,
analista de recursos e ambiente, docente

universitário, consultor. Empregadores:
administração central e administração
autárquica (planeamento, ambiente, cultura

e património, ciência e educação), empresas
com vertentes territoriais fortes e organizações
não-governamentais.

9448 ANTROPOLOGIA (LICENCIATURA- 1« CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: Informação não comunicada.
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: coordenador de projetos de

desenvolvimento comunitário, consultor, docente
universitário. Empregadores: organizações
não-governamentais e humanitárias, instituições
públicas e privadas, instituições internacionais
de ajuda ao desenvolvimento, desenvolvimento

comunitário, museus e parques naturais, turismo

e património.



9019 CIÊNCIA POLÍTICA (LICENCIATURA - 1« OCLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: Informação não comunicada.
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: político, deputado, dirigente, politólogo,
comentador político, docente universitário.

Empregadores: organismos do Estado com

vocação política (órgãos de soberania, autarquias),
entidades com vocação de intervenção política
(partidos políticos), entidades que representam
interesses da sociedade civil perante o Estado

(ONG's, associações profissionais, sindicatos),

órgãos de comunicação social.

9023 CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO
(LICENCIATURA -1 e CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: Informação não comunicada.
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: jornalista (atividades de produção,
edição e investigação jornalística), produtor
de conteúdos, gestor de redes sociais online,
criativo publicitário, gestor de contas (de

comunicação), assessor, técnico de comunicação,
docente universitário. Empregadores: órgãos de

comunicação social (imprensa, rádio, televisão,
internet), agências de comunicação, empresas,
consultoras de comunicação, organismos
públicos, organizações sem fins lucrativos,
indústrias criativas e culturais (organização de

eventos, promoção cultural).

9157 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

(LICENCIATURA -is CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)
REGIME: Diurno
VAGAS 2019: Informação não comunicada.
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: gestor de recursos humanos, consultor

para as áreas de inovação e de gestão de

conflito, especialista em seleção e recrutamento
de profissionais, docente universitário.

Empregadores: empresas privadas (PMEe grupos
empresariais), administração central, regional
e local nos departamentos (direções de serviço
ou divisões) de recursos humanos, entidades

públicas empresariais (EPE).

8111 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

(REGIME PÓS-LABORAL) (LICENCIATURA -1« CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)
REGIME: Pós-laboral
VAGAS 2019: Informação não comunicada.
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: gestor de recursos humanos, consultor

para as áreas de inovação e de gestão de

conflito, especialista em seleção e recrutamento
de profissionais, docente universitário.

Empregadores: empresas privadas (PMEe grupos
empresariais), administração central, regional
e local nos departamentos (direções de serviço
ou divisões) de recursos humanos, entidades

públicas empresariais (EPE).

9229 RELAÇÕES INTERNACIONAIS

(LICENCIATURA -is CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)
REGIME: Diurno
VAGAS 2019: Informação não comunicada.
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: diplomata, embaixador, assessor,
coordenador de departamento de relações
internacionais, técnico dos serviços de relações
internacionais, politólogo, docente universitário.

Empregadores: organismos ligados à cooperação
com estados estrangeiros, serviços de relações
internacionais dos diversos ministérios,
departamentos de relações internacionais das

empresas, organizações internacionais.

8364 RELAÇÕES INTERNACIONAIS (REGIME
PÓS-LABORAL) (LICENCIATURA - 1« CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)
REGIME: Pós-laboral
VAGAS 2019: Informação não comunicada.
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: diplomata, embaixador, assessor,
coordenador de departamento de relações
internacionais, técnico dos serviços de relações
internacionais, politólogo, docente universitário.

Empregadores: organismos ligados à cooperação
com estados estrangeiros, serviços de relações
internacionais dos diversos ministérios,
departamentos de relações internacionais das

empresas, organizações internacionais.

9238 SERVIÇO SOCIAL (LICENCIATURA -1* CICLO)

DURAÇÃO: 7 semestres (210 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: Informação não comunicada.
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: assistente social, coordenador de

projetos de ação social, gestor de projetos
comunitários, técnico de serviços de ação social,
técnico de serviços de reinserção social, trabalho
técnico e de coordenação em estruturas e

programas de serviço social à escala psicossocial,

grupai, organizacional e comunitária, docente
universitário. Empregadores: organismos de ação
social, sistema de segurança social, serviços do

estado e das autarquias com responsabilidades
de ação social, serviços de recursos humanos das

empresas, organizações de política e ação social

públicas (administração central, regional e local),
do terceiro sector, departamentos de políticas
públicas de proteção social, empresas privadas

(recursos humanos, ação social).

8014 SERVIÇO SOCIAL (REGIME
PÓS-LABORAL) (LICENCIATURA - 1« CICLO)

DURAÇÃO: 7 semestres (210 ECTS)

REGIME: Pós-laboral
VAGAS 2019: Informação não comunicada.
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: assistente social, coordenador de

projetos de ação social, gestor de projetos
comunitários, técnico de serviços de ação social,
técnico de serviços de reinserção social, trabalho
técnico e de coordenação em estruturas e

programas de serviço social à escala psicossocial

grupai, organizacional e comunitária, docente
universitário. Empregadores: organismos de açãc
social, sistema de segurança social, serviços do

estado e das autarquias com responsabilidades
de ação social, serviços de recursos humanos daí

empresas, organizações de política e ação social

públicas (administração central, regional e local),
do terceiro sector, departamentos de políticas
públicas de proteção social, empresas privadas

(recursos humanos, ação social).

9240 SOCIOLOGIA (LICENCIATURAS CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: Informação não comunicada.
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: sociólogo, consultor nas áreas de

justiça, integração social ou saúde, decisor

na implementação de políticas sociais, gestor
do património cultural, docente universitário,
atividades de formação e desenvolvimento,
de estratégia organizacional, de cultura
e de clima organizacional, de funções de
recrutamento e seleção, de relações de trabalho,

empreendedorismo, business startup e criação
de emprego. Empregadores: administração
pública local, regional e central, organismos do

estado relacionados com a política do trabalho

e do emprego, serviços de recursos humanos da

administração pública e privada.

8109 SOCIOLOGIA (REGIME PÓS-LABORAL]

(LICENCIATURA -S CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Pós-laboral

VAGAS 2019: Informação não comunicada.
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: sociólogo, consultor nas áreas de

justiça, integração social ou saúde, decisor

na implementação de políticas sociais, gestor
do património cultural, docente universitário,
atividades de formação e desenvolvimento,
de estratégia organizacional, de cultura
e de clima organizacional, de funções de
recrutamento e seleção, de relações de trabalho,
empreendedorismo, business startup e criação
de emprego. Empregadores: administração
pública local, regional e central, organismos do

estado relacionados com a política do trabalho

e do emprego, serviços de recursos humanos da

administração pública e privada.

Rua do Quelhas, n 9 6 - 1200-781 LISBOA

Tel.: 213 925 887
E-mail: marketing@iseg.ulisboa.pt
Internet: http://www.iseg.ulisboa.pt

9081 ECONOMIA (LICENCIATURA -1« CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)
REGIME: Diurno

VAGAS 2018: 138
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

AOO6 ECONOMIA (ENSINO EM INGLÊS)

(LICENCIATURA -is CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)
REGIME: Diurno

VAGAS 2018: 24
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

9140 FINANÇAS (LICENCIATURA -1« CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)
REGIME: Diurno

VAGAS 2018: 34
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

9147 GESTÃO (LICENCIATURA -1 e CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)
REGIME: Diurno

VAGAS 2018: 168
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

AOOl GESTÃO (ENSINO EM INGLÊS)

(LICENCIATURA -1 e CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2018: 29
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

9210 MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA
E À GESTÃO (LICENCIATURA - 1« CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2018: 38
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Informação não comunicada.

Avenida Rovisco Pais
1049-001 LISBOA

Tel.: 218 417 018
E-mail: graduacao@tecnico.ulisboa.pt
Internet: http://www.tecnico.ulisboa.pt

9257 ARQLNTETURA (MESTRADO INTEGRADO)

DURAÇÃO: 10 semestres (300 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 47 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: arquitetura, urbanismo, desenho

urbano, planeamento, reabilitação e regeneração
urbana, projeto, gestão urbanística, conservação
do património arquitetónico, consultoria,
ensino superior e investigação. Empregadores:
instituições e empresas públicas e privadas.

9357 ENGENHARIA AEROESPACIAL

(MESTRADO INTEGRADO)

DURAÇÃO: 10 semestres (300 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 80 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: projetar, analisar, construir e testar
sistemas aeroespaciais, tais como foguetes,
satélites e aeronaves, investigação científica e

desenvolvimento (I&D), controlo de qualidade,
consultoria, liderança, chefia, gestão, formação
profissional e ensino, comercialização
de produtos, equipamentos e processos.

Empregadores: empresas e instituições
aeronáuticas nacionais e europeias.

9358 ENGENHARIA BIOLÓGICA

(MESTRADO INTEGRADO)



DURAÇÃO: 10 semestres (300 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 61 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: idealização, desenvolvimento, operação
e otimização de novos bioprocessos (para

produção de proteínas de interesse farmacêutico

e outros fármacos, processamento e produção
de alimentos, tratamento de efluentes e águas,

produção de biocombustíveis), idealização,
desenvolvimento e implementação de testes
analíticos variados e controlo de qualidade a
diversos níveis (diagnóstico médico e veterinário,
alimentos, bioprocessos, forênsica), investigação
científica em diversas áreas, desde as mais
fundamentais como a Biologia, Bioquímica,

Oncologia e Saúde, até às áreas de Engenharia de

Bioprocessos e Nanobiotecnologias, consultoria,

que consiste basicamente em apoiar clientes na

procura de soluções para problemas nas áreas

de gestão e tecnologia, trabalhos em áreas de

interface, p. cx. ao nível da legislação, propriedade
intelectual (patentes), regulação (controlo de

medicamentos e alimentos), gestão de ciência e

tecnologia e conceção de dispositivos e produtos
de índole Biomédica. Empregadores: empresas
e instituições farmacêuticas, ambiente e
tratamento de efluentes, biotecnologia industrial,

agroalimentar, engenharia e consultoria.

9359 ENGENHARIA BIOMÉDICA

(MESTRADO INTEGRADO)

DURAÇÃO: 10 semestres (300 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 57 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: consultoria e assistência técnica na
área da saúde, analistas de negócios, cientistas
de dados, programadores e investigadores,
gestores científicos ou funções de divulgação
científica. Empregadores: hospitais, empresas de

dispositivos médicos, indústria farmacêutica ou

empresas de consultoria, indústria de dispositivos
biomédicos ou farmacêuticas, de tecnologias
da informação, de software, banca, unidades de

investigação.

9360 ENGENHARIA CIVIL (MESTRADO INTEGRADO)

DURAÇÃO: 10 semestres (300 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 129 (previsão)

SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: projeto de estruturas, acompanhamento
e gestão de obras de construção de edifícios,

pontes, equipamentos públicos e outras grandes
instalações, projeto de obras geotécnicas,
conceção e gestão de sistemas e redes
de abastecimento de água e saneamento,
reabilitação de construções e de infraestruturas,

reciclagem e gestão de resíduos, planeamento
territorial e urbano, projeto e gestão de vias

de comunicação e transportes, planeamento
e gestão de sistemas de transportes e

mobilidade urbana, projeto e gestão de

obras de aproveitamentos hidráulicos e de

saneamento básico, gestão e manutenção de

empreendimentos e obras, logística (sistemas
e infraestruturas), gestão e consultoria.

Empregadores: empresas ligadas ao sector da

construção, gabinetes de projeto, empresas de

infraestruturas (água, saneamento, energia,
comunicações, redes de transportes), organismos
da administração central, regional e municipal,
consultoras, empresas de logística, empresas
ligadas ao sector de investimentos, laboratórios
de investigação e de desenvolvimento industrial.

9363 ENGENHARIA DE MATERIAIS

(MESTRADO INTEGRADO)

DURAÇÃO: 10 semestres (300 ECTS)
REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 25 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: desenvolvimento, investigação
e produção, em áreas como por exemplo:
tecnologias e métodos de produção, projeto
de engenharia, compósitos, novos materiais,

caracterização e ensaio de materiais, seleção
de materiais, garantia e controlo da qualidade,
reciclagem e desenvolvimento sustentável.

Empregadores: empresas de engenharia,
novas tecnologias, empresas metalúrgicas

e metalomecânicas, indústria de polímeros,
indústria de cerâmica e vidro, indústria de
materiais de construção, certificação e garantia
da qualidade, materiais para eletrónica, materiais

avançados e biomateriais.

9508 ENGENHARIA DO AMBIENTE
(MESTRADO INTEGRADO)

DURAÇÃO: 10 semestres (300 ECTS)
REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 31 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: projeto, I&D, planeamento, qualidade,
comercial. Empregadores: empresas de prestação
de serviços e de consultoria, administração
central, regional ou local, organismos públicos ou

privados relacionados com o ambiente, indústria,
laboratórios e instituições de investigação.

9367 ENGENHARIA ELETROTÉCNICA

E DE COMPUTADORES (MESTRADO INTEGRADO)

DURAÇÃO: 10 semestres (300 ECTS)
REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 220 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: conceção de todos os dispositivos
elétricos e eletrónicos, desenvolvem sistemas

completos envolvendo hardware, software,
redes de comunicação, produção de energia
e controlo de sensores e atuadores, criam

tecnologias e desenvolvem sistemas com

o objetivo de melhorar a sociedade em que
vivemos, desenvolvem sistemas de produção
de energia convencional, eólica e solar para
fornecer eficientemente eletricidade em todo

o mundo, projetam, implementam e mantêm
sistemas de comunicação que permitem a

realização de cirurgias remotas com robôs

inteligentes, desenvolvem algoritmos de

processamento de imagem para melhorar o

diagnóstico e tratamento de doenças, projetam
e implementam circuitos computacionais para
acelerar redes de comunicação e processadores
que são usados em smartphones, computadores
e outros equipamentos eletrónicos, desenvolvem

processadores mais rápidos e eficientes para
melhorar a visualização de videojogos, de TV

em alta definição ou em 3D, implementam
redes de sensores que permitem monitorizar
eficientemente parâmetros ambientais em

grandes áreas geográficas, desenvolvem drones

e robôs autónomos que ajudam na realização de

missões de busca e salvamento em situações de

catástrofe, projetam, desenvolvem e programam
sistemas embebidos que permitem "dar

inteligência" a muitos dispositivos de uso comum,
como por exemplo o micro-ondas ou a máquina
de lavar, desenvolvem sistemas biomédicos para
monitorizar pacientes em hospitais, criam redes
de comunicação terrestres, via rádio e por satélite

para que se possa receber notícias em direto
de qualquer parte do mundo. Empregadores:
empresas de serviços e industrias nas áreas

tecnológicas de telecomunicações, energia,
eletrónica, computadores (perspetivas

hardware e software), robótica, decisão e

controlo, empresas de suporte tecnológico
ligadas ao desenvolvimento de sistemas e

produtos para medicina, biotecnologia, espaço,
oceanos, ambiente, empresas de consultadoria e

desenvolvimento de software.

9458 ENGENHARIA FÍSICA TECNOLÓGICA

(MESTRADO INTEGRADO)

DURAÇÃO: 10 semestres (300 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 60 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: investigadores e professores universitários,

engenheiros especialistas em tecnologia avançada
(nanotecnologia, microeletrónica, ótica, lasers,

telecomunicações, energias renováveis, robótica,

aplicações informáticas, inteligência artificial,
biomedicina), consultores e gestores, empresários

e empreendedores em ambiente de inovação

(criação de startups tecnológicas). Empregadores:

instituições nacionais, estrangeiras e internacionais

de ensino superior (universidades, institutos,

laboratórios, organizações intergovernamentaisde
investigação científica), empresas internacionais

nas áreas da tecnologia espacial, inteligência

artificial, bioengenharia, aeroespacial e de

defesa europeia, empresas de planeamento
urbano, desenvolvimento sustentável e energias
alternativas, empresas de desenvolvimento

de software e hardware, microtecnologia,
nanoeletrónica, empresas internacionais na área
financeira e de consultadoria, seguradoras e bancos

estrangeiros, institutos governamentais nacionais

e intergovernamentais europeus, organizações
mundiais de desenvolvimento e cooperação.

9913 ENGENHARIA GEOLÓGICA E DE MINAS
(LICENCIATURA -1 e CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 20 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: intervenções em formações geológicas,

obtenção de matérias-primas, utilização dos

maciços na construção de infraestruturas,

conservação e valorização dos georrecursos no

contexto do ordenamento do território, proteção
do património construído, reciclagem e ambiente.

Empregadores: indústrias de produção e de

transformação de matérias-primas, recursos
hídricos e geotermia, empresas de produção e
consultoria de petróleos, empresas de consultoria

e avaliação de projetos, empresas de obras
civis e geotecnia, empresas com atividades

técnico-comerciais, centros de investigação de

universidades, laboratórios de investigação e de

desenvolvimento industrial, organismos estatais.

9121 ENGENHARIA INFORMÁTICA
E DE COMPUTADORES (LICENCIATURA -1« CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 170 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: desenvolvimento de aplicações
de software, administrador de sistemas
informáticos e modelação de sistemas de

pequena e média dimensão. Empregadores:
empresas de serviços da área da banca e

seguros, consultoras de serviços informáticos,

empresas de telecomunicações e empresas de

desenvolvimento de software.

9369 ENGENHARIA MECÂNICA

(MESTRADO INTEGRADO)

DURAÇÃO: 10 semestres (300 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 160 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: manutenção e gestão de operações,
avaliação de projetos e consultoria, atividades
técnico-comerciais. Empregadores: gabinetes de

projeto, indústrias de fabricação de equipamentos
mecânicos e térmicos, empresas de produção
de energia e climatização, empresas de serviços

(bancos e seguradoras), laboratórios de

investigação e de desenvolvimento industrial.

L162 ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA

(LICENCIATURA -1 e CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 30 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: ensino universitário e investigação.
Empregadores: gabinetes de projeto e engenharia,
estaleiros navais, sociedades de classificação e

inspeção, armadores, administrações portuárias.

9461 ENGENHARIA QUÍMICA
(MESTRADO INTEGRADO)

DURAÇÃO: 10 semestres (300 ECTS)

REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 75 (previsão)

SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: consultadoria, investigação &

desenvolvimento processos e produtos, ensino.

Empregadores: indústria química e petroquímica,
indústria farmacêutica, indústria agroalimentar,
indústria do ambiente, indústria têxtil, comércio

e serviços.

9345 MATEMÁTICA APLICADA
E COMPUTAÇÃO (LICENCIATURA -is CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 33 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:



Funções: modelação matemática, análise
de investimentos, análise e tratamento de

dados, investigação operacional, segurança de

informação, desenvolvimento de aplicações
informáticas, controlo e otimização de

processos, investigação. Empregadores: banca

e outras instituições financeiras, seguros,
telecomunicações, transportes, informática

e desenvolvimento de software, empresas de

engenharia, consultoria, indústria, robótica,
cibersegurança e inteligência artificial,

instituições universitárias.

Avenida Professor Dr. Aníbal Cavaco Silva
2744-016 PORTO SALVO

Tel.: 214 233 252
E-mail: academica@tagus.ist.utl.pt
Internet: http://www.tecnico.ulisboa.pt

9098 ENGENHARIA
DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA

(LICENCIATURA -1 e CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)
REGIME: Diurno
VAGAS 2019: 55 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: arquiteto e/ou gestor de redes de

telecomunicações, programador de aplicações
informáticas para a web, gestor de centros
de dados, engenheiro de segurança internet,
engenheiro para mobile e cloud computing,

gestor de produto/marketing, empreendedor.
Empregadores: empresa de telecomunicações,
empresas de desenvolvimento de software,
integradores e fornecedores de soluções de
rede e segurança, serviços internet, banca,

seguros, administração pública, fabricantes
de equipamentos e soluções de redes, grandes

empresas da internet (redes sociais, motores de

busca), empresas que operam grandes centros de

dados, startups tecnológicas.

9104 ENGENHARIA E GESTÃO INDUSTRIAL

(LICENCIATURA -is CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 61 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: responsável por supervisão de

produção e gestão de operações, avaliação
de projetos industriais, ou de impacto e de

inovação tecnológica, auditorias económicas

e financeiras, e estratégia de investigação e

desenvolvimento, consultor, empreendedor,
consultoria. Empregadores: pequenas e médias

empresas (PME) industriais, grupos económicos

e holdings (SGPS), empresas financeiras: bancos

e sociedades de investimento, departamentos
do estado, indústria, telecomunicações,
seguros, TIC, energia, administração pública,
saúde, aeronáutica, comércio, construção civil/
imobiliário, transportes.

9912 ENGENHARIA ELETRÓNICA

(LICENCIATURA -is CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 34 (previsão)
SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: prestação de serviços nas diferentes
áreas da engenharia, nomeadamente:

telecomunicações e tecnologiasde informação e

automação industrial, atividades de integração,
configuração, programação e ensaio dos sistemas
eletrónicos existentes, atividades de projeto,
preparação, fabrico e ensaio de pequenos
módulos requeridos por equipamentos e sistemas
eletrónicos complexos, pequenos estudos na área
da engenharia eletrónica, com ênfase especial
na análise das capacidades de concretização
desses sistemas e das suas múltiplas aplicações
em todas as áreas de engenharia. Empregadores:
instalação fabril.

9121 ENGENHARIA INFORMÁTICA
E DE COMPUTADORES (LICENCIATURA -1« CICLO)

DURAÇÃO: 6 semestres (180 ECTS)

REGIME: Diurno

VAGAS 2019: 90 (previsão)

SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Funções: desenvolvimento de aplicações
de software, administrador de sistemas
informáticos e modelação de sistemas de

pequena e média dimensão. Empregadores:
empresas de serviços da área da banca e

seguros, consultoras de serviços informáticos,

empresas de telecomunicações e empresas de
desenvolvimento de software.


