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8 RAZÕES 
PARA ESCOLHER A FCT

        Visitas Guiadas > Inscreve-te em www.fct.unl.pt

Expo FCT   www.expo.fct.unl.pt 
Mostra de atividades de investigação e de inovação tecnológica, oferecendo 
experiências ao vivo em que os estudantes podem participar.
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A FCT é cool!

Uma das três maiores (e mais prestigiadas) Faculdades 
do País, com cerca de 8.000 estudantes (Licenciatura, Mestrado e 
Doutoramento), 430 docentes doutorados e 200 funcionários.

Grande atividade de investigação, internacionalmente 
reconhecida. Única Faculdade com: 
3 Centros de Investigação com classificação “Excepcional” 
(no País só há 11).
3 ERC’s Grants (European Research Council) atribuídas em 
2015 (financiamento de 5M€).

Perfil Curricular FCT, através do qual os estudantes também 
adquirem competências complementares dirigidas à inserção 
no mercado de trabalho.

Todos os cursos reconhecidos pela A3ES (Agência 
de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior) e pela 
Ordem dos Engenheiros.

Bom ambiente e excelente relacionamento professores-
-estudantes.

A empregabilidade dos cursos é superior à média 
nacional. 
Os empregadores preferem os licenciados e mestres da FCT: 
“Para além de uma excelente formação de base, sabem 
pensar e sabem trabalhar em grupo”

O Campus da FCT tem espaço, é verde, calmo e convida 
a estudar. Tem boa acessibilidade (autocarros e metro de 
superfície).

Tem uma intensa vida académica (cultura, desporto, festas) e está a 
15 minutos de Lisboa e a 5 minutos da praia!



Perfil curricular FCT

A FCT tem uma preocupação constante com a empregabilidade dos seus 
estudantes e privilegia uma dinâmica de adaptação de condições à 
inserção no mercado de trabalho. Foi assim desenvolvida, sendo adotada 
a partir de 2012/13, uma nova abordagem na execução pedagógica dos 
cursos que ministra, que é pioneira a nível de todo o Sistema Nacional de 
Ensino Superior. A avaliação de conhecimentos passou a ser contínua, 
reduzindo o tempo do ano letivo despendido com exames. O novo calen-
dário escolar passou a dispor de um período entre semestres para poder 
dotar os estudantes com novas competências. Essa abordagem, designada 
por “Perfil Curricular FCT”, materializa-se por um conjunto de carate-
rísticas transversais a todos os cursos (de licenciatura e de mestrado) 
que, à semelhança das grandes escolas internacionais, constitui uma marca 
diferenciadora da Faculdade, decorrente da qualidade e da atualidade 
das novas competências. No essencial, o “Perfil Curricular FCT”, embora 
mantendo a transmissão de competências de base e de especialidade, veio 
reforçar a formação que atualmente é ministrada com competências com-
plementares, preparando melhor os estudantes, através de novas unidades 
curriculares obrigatórias. Refira-se ainda que, através do Perfil Curricular, 
todos os estudantes (excepto os de doutoramento) dispõem de ECTS 
“livres” (6 (1.º e 2.º Ciclos); 11 (Mestrados Integrados)) que, obrigatoriamente, 
têm de realizar numa área de estudo diferente da do curso que frequentam, 
com o objetivo de ampliar o seu horizonte de formação. Os resultados 
da implementação do Perfil Curricular, designadamente da avaliação 
contínua, mostram uma melhoria significativa do sucesso escolar.

PERFIL CURRICULAR FCT
Inovação Pedagógica

“As hard skills (competências de especialidade) 
garantem a entrevista, 

as soft skills (competências complementares) 
garantem o emprego”

perfil curricular



competências
complementares
1.º ano
Competências Transversais para Ciências e Tecnologia
· Preparação de Curriculum Vitae / Entrevista Profissional
· Comunicação em Ciências e Tecnologia (Relatórios)
· Utilização avançada de folhas de cálculo
· Gestão do tempo - Trabalho em Equipa
· Pesquisa bibliográfica e análise de Informação em Ciência 
 e Tecnologia
· Ética e Deontologia

2.º ano
Ciência, Tecnologia e Sociedade
· Compreensão do mundo tecnocientífico contemporâneo
· Como pensar e agir de forma ativa e crítica perante os impactos 

da ciência e da tecnologia na sociedade de hoje

3.º ano
Introdução à Investigação Científica / Introdução à 

Prática Profissional
· Contacto com investigação (colaboração em projetos de I&D)
 ou com empresas (estágios, trabalho pontual)

4.º ano
Empreendedorismo
· Despertar e promover a vocação potencial dos estudantes para
 a criação de valor a partir de uma ideia 
· Capacitação básica para o desenvolvimento de novos 

negócios

calendário escolar

1.º Semestre 2.º Semestre5 semanas livre

Setembro Janeiro Fevereiro Junho Julho

(todos os cursos)
perfil curricular



Anos >>  1.º 2.º 3.º 4.º 5.º

Licenciatura Mestrado

Doutoramento

Mestrado Integrado

Grau de Licenciado Grau de Mestre Grau de Doutor

A FCT NOVA tem uma oferta de cursos de CIÊNCIAS e de ENGENHARIA a nível de:

OUTROS REGIMES DE ACESSO
Reingressos, Transferências e Mudanças de Curso 
Titulares de Cursos Superiores, Médios e Pós-secundários
Acesso para Maiores de 23 Anos
Regime Especial de Ingresso para Estudantes Internacionais

CANDIDATO



Cursos Grau Anos Mestrados de Continuidade* Anos

Biologia Celular e Molecular Licenciatura 3

Genética Molecular e Biomedicina
Microbiologia Médica
Biotecnologia
Bioquímica

2

Bioquímica Licenciatura 3

Bioquímica
Biotecnologia
Genética Molecular e Biomedicina
Química Bioorgânica
Tecnologia e Segurança Alimentar

2

Conservação-Restauro Licenciatura 3
Conservação e Restauro
Arte e Ciência do Vidro

2

Engenharia Geológica Licenciatura 3
Engenharia Geológica
Paleontologia

2

Matemática Licenciatura  3
Matemática e Aplicações
Ensino da Matemática

2

Química Aplicada Licenciatura  3

Biotecnologia
Bioquímica
Genética Molecular e Biomedicina
Química Bioorgânica
Tecnologia e Segurança Alimentar

2

Engenharia do Ambiente Mestrado Integrado 5

Engenharia Biomédica Mestrado Integrado 5

Engenharia Civil Mestrado Integrado 5

Engenharia Electrotécnica
e de Computadores

Mestrado Integrado 5

Engenharia Física Mestrado Integrado 5

Engenharia e Gestão Industrial Mestrado Integrado 5

Engenharia Informática Mestrado Integrado 5

Engenharia de Materiais Mestrado Integrado 5

Engenharia Mecânica Mestrado Integrado 5

Engenharia de Micro
e Nanotecnologias

Mestrado Integrado 5

Engenharia Química
e Bioquímica

Mestrado Integrado 5

LICENCIATURAS
MESTRADOS INTEGRADOS E DE CONTINUIDADE

*Outros Mestrados poderão também ser frequentados; consultar a lista global de 2.os Ciclos.



Fórmula de ingresso para
LICENCIATURAS e MESTRADOS INTEGRADOS:
60% da classificação final do secundário
40% da classificação final na(s) prova(s) específica(s)

Saídas Profissionais
Indústria: Controlo de qualidade de produtos e materiais; análises 
e testes biológicos na indústria alimentar, cosmética, farmacêutica 
e biotecnológica.
Saúde: Análises clínicas em hospitais, centros de diagnóstico, 
laboratórios de análises.
Agricultura, florestas e pesca: Tecnologia alimentar; controlo 
da qualidade; controlo de pragas; conservação e gestão de 
recursos naturais.
Empresas de serviços: Companhias de seguros; estudos e projetos 
nas áreas da poluição ambiental e biorremediação.
Investigação: em diversas áreas da Biologia com ênfase na 
Genética Molecular, Microbiologia, Biologia Celular e Molecular.
Agências governamentais: estudos; projetos e pesquisas nas 
áreas da biologia e da ciência forense.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/licenciatura-em-biologia-celular-e
-molecular

Provas de Ingresso:
Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química
02 Biologia e Geologia + 16 Matemática
02 Biologia e Geologia + 04  Economia

Provas de Ingresso:
Um dos seguintes conjuntos:
07 Física e Química
02 Biologia e Geologia
16 Matemática + 07 Física e Química 

BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR

BIOQUÍMICA

LICENCIATURAS |1.º CICLO 

Cursos de 3 anos e 180 ECTS, dando acesso ao 2.º Ciclo

Saídas Profissionais
Indústria: Farmacêutica e Alimentar, Biotecnologia, Toxicologia, 
Controlo Ambiental e Tecnologia dos Meios de Diagnóstico.
Saúde: Laboratórios de análises químico biológicas (hospitais, 
clínicas ou empresas), análises toxicológicas; laboratórios de 
saúde pública; institutos de investigação médica.
Ensino e Investigação: Centros de Investigação Fundamental e 
Aplicada nas áreas das Ciências da Vida e Saúde, Biotecnologia 
e áreas afins. Docência no ensino superior e politécnico; docência 
no ensino secundário.
Outros: Empresas de material científico; jornalismo em revistas es-
pecializadas; técnicos ou profissionais na área de vendas e marketing.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/licenciatura-em-bioquimica

OFERTA
EDUCATIVA



Saídas Profissionais
Proporciona uma formação abrangente que permite o acesso a áreas 
de especialidade a desenvolver num segundo ciclo em Engenharia 
Geológica, mas com saídas profissionais diretas (entre outras) para:
Indústria: Prospeção e exploração de matérias-primas minerais 
(georrecursos), nomeadamente de águas subterrâneas, petróleo, 
minérios e rochas ornamentais, bem como de agregados para a 
indústria da construção; valorização de resíduos.
Empresas de serviços: Elaboração de cadernos de encargo e 
responsabilidade de equipas de prospeção geotécnica e ensaios 
de campo e laboratório; responsável de qualidade em ensaios de 
campo e de laboratório, execução de estudos geológicos e 
geotécnicos; cartografia geológica; recolha e análise de informação.
Agências governamentais, ensino e investigação: Colaboração 
em equipas de investigação ou de planeamento regional ou urbano 
no âmbito da elaboração de cartografia geológica, estudos de 
fotointerpretação e análise de informação georreferenciada, ca-
racterização de geomateriais, bem como colaborações na área do 
património cultural: conservação e identificação de geomonumentos 
e responsabilidade na gestão de roteiros
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/licenciatura-em-engenharia-geologica

Saídas Profissionais
Cultura: Museus nacionais, regionais e municipais; colecionadores 
privados; fundações e associações.
Empresas de serviços: Área do património cultural: conservação 
e restauro de bens culturais; análise e autenticação de obras de 
arte; consultoria.
Administração central, regional e local: Autarquias; conservação 
e restauro de obras de arte pública; coleções municipais; organismos 
do Estado tais como Instituto dos Museus e da Conservação; Rede 
Portuguesa de Museus; Instituto José de Figueiredo; palácios e 
monumentos; bibliotecas; arquivos.
Construção e obras públicas: Conservação e restauro de pintura 
mural e azulejo em património edificado.
Mais Informações 
www.fct.unl.pt/ensino/curso/licenciatura-em-conservacao-restauro

Provas de Ingresso:
Um dos seguintes conjuntos:
19 Matemática + 07 Física e Química
19 Matemática + 02 Biologia e Geologia

Provas de Ingresso:
Uma das seguintes provas:
03 Desenho
16 Matemática
12 História da Cultura e das Artes

ENGENHARIA GEOLÓGICA

CONSERVAÇÃO-RESTAURO



Saídas Profissionais
Empresas de serviços: seguros, banca, consultoria e auditoria, 
distribuição e transportes, gestão de fundos de pensões e 
investimento, sondagens e estudos de mercado, sistemas e 
tecnologias de informação, telecomunicações (entre outras).
Indústria e grandes empresas comerciais: otimização de 
recursos, análise e tratamento de dados, modelação matemática.
Administração pública, ensino básico e secundário, ensino superior 
e investigação.
Institutos e laboratórios, integrando equipas multidisciplinares 
nas áreas, por exemplo, da saúde, da engenharia, da economia, 
do ambiente, empresas de qualquer área de atividade.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/licenciatura-em-matematica

Saídas Profissionais
Indústria: Farmacêutica, alimentar e biotecnologia; análises químicas 
e microbiológicas; controlo de qualidade; química fina (síntese).
Empresas de serviços: Empresas comerciais de reagentes químicos 
e material e equipamento laboratorial.
Saúde: Análises clínicas e microbiológicas em hospitais; centros 
de saúde e clínicas de saúde; laboratórios de saúde pública; 
institutos de investigação médica.
Agricultura, florestas e pesca: Tecnologia alimentar; controlo da 
qualidade; tecnologia ambiental; consultoria.
Investigação e educação: Docência no ensino superior e politécnico; 
docência no ensino secundário; investigação científica.
Outras carreiras: Jornalismo em revistas especializadas; empresas 
de material científico; organismos e comissões reguladoras.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/licenciatura-em-quimica-aplicada

Provas de Ingresso:
19 Matemática

Provas de Ingresso:
16 Matemática + 07 Física e Química

MATEMÁTICA

QUÍMICA APLICADA



Saídas Profissionais
Indústrias (e.g. alimentar, cosmética, farmacêutica, transformadora): 
Desenvolvimento de equipamentos e metodologias de índole 
biomédica; controlo de qualidade.
Empresas de serviços (e.g. prestação de cuidados de saúde, 
energia, ambiente, comunicações): Planimetria; gestão de equipa-
mentos e controlo de qualidade; consultoria; programação.
Estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde (e.g. 
hospitais, centros de diagnóstico): Física hospitalar; engenharia clínica 
e planimetria; gestão de equipamentos e controlo de qualidade.
Administração central, regional e local (e.g. Direcção-Geral 
da Saúde): Gestão de equipamentos e metodologias e controlo 
de qualidade na prestação de cuidados de saúde.
Universidades (3.º ciclo) e empresas de inovação tecnológica: 
Desenvolvimento de métodos e equipamentos inovadores para 
medicina.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/mestrado-integrado-em-engenharia
-biomedica

Provas de Ingresso:
19 Matemática + 07 Física e Química

ENGENHARIA BIOMÉDICA

MESTRADOS INTEGRADOS | 1.º e 2.º CICLO

 Cursos de 5 anos e 300 ECTS

Saídas Profissionais
Em todos os domínios de atividade: competência para trabalhos 
de natureza interdisciplinar, uso de sistemas de informação e 
implementação de novos projetos, tecnológicos ou de gestão.
Consultoria e projeto: Avaliação de impactes ambientais, 
avaliação ambiental estratégica, planeamento e ordenamento, 
avaliação de riscos, monitorização, ecodesign, auditorias, reporte 
ambiental, estratégias de sustentabilidade, sistemas de tratamento 
de águas, águas residuais e resíduos, recuperação de solos e habitats.
Indústria: Gestão ambiental, qualidade e segurança, gestão e 
tratamento de resíduos e de águas residuais.
Empresas de comércio e serviços: Gestão ambiental, quali-
dade e segurança; responsabilidade social e sustentabilidade, 
gestão de operações.
Administração central, regional e local: Nacional - formulação 
de legislação e planos nacionais sobre desenvolvimento sustentável, 
alterações climáticas, qualidade ambiental, conservação da natureza, 
gestão de águas e resíduos, fiscalidade e economia ambiental, 
avaliação e licenciamento de grandes projetos, inspeção ambiental. 
Regional e local - planeamento e ordenamento, gestão de sistemas 
de saneamento básico, gestão de áreas classificadas, gestão do 
ambiente e energia nas instituições, educação ambiental.
Ensino e investigação: Todas as áreas relacionadas com ambiente 
e desenvolvimento.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/mestrado-integrado-em-engenharia
-do-ambiente

Provas de Ingresso:
Um dos seguintes conjuntos:
19 Matemática + 07 Física e Química
19 Matemática + 02 Biologia e Geologia

ENGENHARIA DO AMBIENTE



Saídas Profissionais
Indústrias e empresas de serviços: Empresas produtoras de bens 
de equipamentos, com especial incidência nas do setor eletrotécnico, 
eletrónico e de comunicações; setores de automação e integração de 
sistemas de qualquer empresa industrial; monitorização e controlo 
de edifícios inteligentes (domótica); empresas de comunicações e 
de serviços, com forte incidência em tecnologias de informação; 
empresas do setor mecatrónico, isto é, combinando componentes 
eletrotécnicos, informáticos e mecânicos; empresas visando a 
produção integrada por computador (CIM) e a robotização.
Institutos de investigação e universidades.  
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/mestrado-integrado-em-engenharia
-electrotecnica-e-de-computadores

Provas de Ingresso:
19 Matemática + 07 Física e Química

ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E 
DE COMPUTADORES

Saídas Profissionais
Empresas de construção: Conceção, planeamento, execução 
e gestão de edifícios e obras públicas.
Gabinetes de projeto e consultoria: Projeto de estruturas de edi-
fícios, pontes, viadutos, túneis e fundações.
Administração central, regional e local (direções gerais e regio-
nais, autarquias, serviços municipais): Ordenamento do território; 
planeamento urbanístico; proteção civil.
Obras hidráulicas: Captação, tratamento e distribuição de água; 
gestão de recursos hídricos; aproveitamentos hidroelétricos; 
drenagem de águas pluviais e residuais.
Transportes e vias de comunicação: Construção, gestão e 
manutenção de estradas, caminhos de ferro, portos e aeroportos.
Reabilitação do património edificado: Reforço estrutural e 
recuperação de construções existentes.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/mestrado-integrado-em-engenharia-civil

Provas de Ingresso:
19 Matemática + 07 Física e Química

ENGENHARIA CIVIL



Saídas Profissionais
Consultoria e projeto: Gabinetes de estudo e projetos de 
engenharia industrial.
Indústrias (do setor mecânico, químico e afins): Metalomecânica, 
eletromecânica e máquinas-ferramentas; energia e frio industrial; 
refinação de petróleos, petroquímica e gases; transformação de 
plásticos, resinas, fibras e têxtil; produtos químicos, ácidos, adubos 
e pesticidas; química orgânica fina, farmacêutica, fermentação, 
entre outros.
Construção: Construção naval e automóvel.
Empresas de serviços: Transportes e comunicações; bancos e 
seguros.
Outros: Administração pública; saúde e segurança social; 
laboratórios de engenharia; ensino e investigação. 
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/mestrado-integrado-em-engenharia
-e-gestao-industrial

Provas de Ingresso:
19 Matemática + 07 Física e Química

ENGENHARIA E GESTÃO INDUSTRIAL

Saídas Profissionais
Indústrias (transformadoras): Desenvolvimento de equipamen-
tos, instrumentação e metodologias, nomeadamente nas áreas 
da metrologia, óptica, vácuo, energia, plasmas, revestimentos, 
controlo e modificação de materiais e controlo de qualidade.
Empresas de serviços (e.g.metrologia, óptica, vácuo, energia, 
ambiente, comunicações, prestação de cuidados de saúde): gestão 
de equipamentos e controlo de qualidade; consultoria, progra-
mação, banca/finanças, simulação física, desenvolvimento de 
equipamentos/instrumentação, análise.
Estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde 
(e.g. hospitais, centros de diagnóstico): Física hospitalar, engenharia 
clínica, gestão de equipamentos e controlo de qualidade.
Administração central, regional e local (e.g. Direção-Geral da 
Saúde, Direção-Geral de Energia): Gestão de equipamentos e 
metodologias e controlo de qualidade.
Universidades e empresas de inovação tecnológica: Desenvol-
vimento de métodos e equipamentos inovadores nas áreas acima 
referidas; desenvolvimento de aplicações tecnológicas inovadoras 
das ferramentas de Física Moderna (atómica, molecular, nuclear, 
de matéria condensada), técnicas físicas de análise e diagnóstico.
Laboratórios de investigação científica (e.g. CERN, ITER, GSI): 
Suporte técnico e desenvolvimento tecnológico para experiências 
científicas, técnicas físicas de análise e diagnóstico.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/mestrado-integrado-em-engenharia-fisica

Provas de Ingresso:
19 Matemática + 07 Física e Química

ENGENHARIA FÍSICA



Saídas Profissionais
A Informática é uma tecnologia de suporte (enabling technology)   
à sociedade moderna, pelo que as competências do Engenheiro 
Informático são essenciais em todas as empresas e organizações 
ligadas ao desenvolvimento de serviços, sistemas e produtos, em 
particular, às que operam na área das tecnologias da informação:
. Desenvolvimento de Software; 
. Telecomunicações, Media, Internet, Cloud; 
. Produtores de Equipamento Informático; 
. Operadores de Sistemas de Informação (ex: Banca, Seguradoras);
. Consultoria; 
. Inovação, Investigação e Desenvolvimento;
. Atividades de desenvolvimento de serviços e produtos em áreas 
tão diversas como a Energia, as Finanças, a Gestão Empresarial, 
a Medicina, o Ambiente, os Transportes, os Conteúdos, o Enter-
tenimento, etc..
A inserção no mercado de trabalho encontra-se facilitada através 
de unidades curriculares específicas, que promovem o envolvimento 
de estudantes em atividades no contexto de empresas e outras 
instituições exteriores ao Departamento de Informática.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/mestrado-integrado-em-engenharia
-informatica

Provas de Ingresso:
Um dos seguintes conjuntos:
19 Matemática
19 Matemática + 07 Física e Química
19 Matemática + 04 Economia

ENGENHARIA INFORMÁTICA

Saídas Profissionais
Indústria: Polímeros e plásticos; próteses e biomateriais; produtos 
celulósicos e papel; metalomecânica; aeronáutica; eletrónica, 
microeletrónica e optoeletrónica de processos; alimentar; 
conservação e conversão de energia; energias renováveis; transpor-
tes/automóvel; materiais cerâmicos, vidros e cimenteiras.
Educação: Ensino básico, secundário e superior.
Investigação científica: Técnicos superiores de laboratório em 
laboratórios de investigação estatais ou laboratórios de investigação 
e desenvolvimento industrial.
Mais Informações:
www.fct.unl.pt/ensino/curso/mestrado-integrado-em-engenharia
-de-materiais

Provas de Ingresso:
19 Matemática + 07 Física e Química

ENGENHARIA DE MATERIAIS



Saídas Profissionais
A Microeletrónica e as Nanotecnologias  são áreas de vanguarda 
e em rápido crescimento, que requerem recursos humanos 
especializados e capazes de aplicar estes novos conhecimentos 
em produtos e serviços inovadores. Uma formação científica 
multidisciplinar destes recursos humanos torna-se crucial para dotar 
a indústria e os centros de investigação de especialistas altamente 
qualificados nessas áreas com especial relevância para: 
Indústria eletrónica e microeletrónica; empresas de consultoria, 
projeto e auditoria; ensino e investigação; nanotecnologias; 
farmacêutica; tecnologias de informação e comunicação; eletrónica
flexível; sistemas de energia integrados; empresas de serviços.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/mestrado-integrado-em-engenharia-
de-micro-e-nanotecnologias

Saídas Profissionais
Gestão e manutenção na área das indústrias: Extrativas, 
metalúrgicas, químicas de base, metalomecânicas, construção 
e reparação naval, aeronáutica e automóvel, eletromecânicas 
e eletrónicas, alimentares, químico-farmacêuticas, produção de 
energia, transportes e comunicações, refrigeração e climatização.
Desenvolvimento nas indústrias e empresas de serviços de: 
Projeto de máquinas e equipamentos; tecnologia industrial e de 
produção; termodinâmica e aerodinâmica; mecânica estrutural; 
equipamento hidráulico e pneumático; projeto e fabricação 
assistidos por computador (CAD/CAM); planeamento da 
produção assistido por computador (CAPP); produção integrada 
por computador (CIM); robótica; automatização industrial; gestão 
de recursos energéticos; consultoria em engenharia.
Ensino e investigação nas áreas da mecânica.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/mestrado-integrado-em-engenharia-
mecanica

Provas de Ingresso:
19 Matemática + 07 Física e Química

Provas de Ingresso:
19 Matemática + 07 Física e Química

Provas de Ingresso:
19 Matemática + 07 Física e Química

ENGENHARIA DE MICRO 
E NANOTECNOLOGIAS

ENGENHARIA QUÍMICA 
E BIOQUÍMICA 

ENGENHARIA MECÂNICA

Saídas Profissionais
Este curso permite um excelente posicionamento para uma 
carreira compensadora na indústria ou organismos oficiais 
abrangendo áreas desde a investigação e desenvolvimento 
tecnológico, o projeto industrial e a produção até ao controlo de 
qualidade, regulamentação ambiental, gestão e serviços:
Indústria: Refinação e petroquímica, química fina, farmacêutica, 
alimentar, biotecnologia, agroquímica, cosmética;
Empresas de serviços: Controlo de qualidade, consultoria, 
gestão e serviços comerciais.
Ensino e investigação: Docência, investigação e desenvolvimento 
tecnológico de novos processos e produtos.
Mais Informações:
www.fct.unl.pt/ensino/curso/mestrado-integrado-em-engenharia
-quimica-e-bioquimica



MESTRADOS  | 2.º CICLO
Cursos de 2 anos e 120 ECTS

PROGRAMAS DOUTORAIS | 3.º CICLO  

· Arte e Ciência do Vidro
· Bioenergia
· Bioquímica
· Bioquímica para a Saúde
· Biotecnologia
· Ciências Gastronómicas
· Conservação e Restauro
· Dinâmica de Sistemas
· Educação
· Engenharia Civil - Estruturas e Geotecnia
· Engenharia Civil - Reabilitação de Edifícios
· Engenharia de Membranas (Erasmus Mundus) (EM3E)
· Engenharia e Gestão da Água
· Engenharia de Energias Renováveis

· Alterações Climáticas e Políticas de 
Desenvolvimento Sustentável 

· Ambiente e Sustentabilidade
· Avaliação de Tecnologia
· Biociências Moleculares
· Bioenergia
· Bioengenharia 
· Biofísica e Bioquímica das Radiações (RABBIT)
· Biologia
· Bioquímica
· Biotecnologia
· Ciência e Engenharia de Materiais
· Ciências da Educação
· Conservação e Restauro do Património
· E-Planeamento
· Engenharia Biomédica 
· Engenharia Civil
· Engenharia da Refinação, Petroquímica e Química
· Engenharia de Membranas (Erasmus Mundus) 

(EUDIME)

· Engenharia Geológica
· Ensino de Matemática
· Fitotecnologia Nutricional para a Saúde Humana
· Genética Molecular e Biomedicina
· Gestão e Políticas Ambientais
· Lógica Computacional
· Matemática e Aplicações
· Matemática para Professores
· Microbiologia Médica
· Paleontologia
· Química Bioorgânica
· Tecnologia e Segurança Alimentar
· Tecnologias de Produção e Transformação Agro-Industrial
· Urbanismo Sustentável e Ordenamento do Território

· Engenharia Electrotécnica e de Computadores
· Engenharia Física
· Engenharia Geológica
· Engenharia Industrial
· Engenharia Mecânica
· Engenharia Química e Bioquímica
· Estatística e Gestão do Risco
· Física
· Geologia
· História, Filosofia e Património da Ciência e da 

Tecnologia
· Informática
· Matemática 
· Materiais e Processamentos Avançados
· Media Digitais
· Nanotecnologias e Nanociências
· Química 
· Química Sustentável



  DIPLOMAS DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS

· Bioenergia
· Tecnologia e Qualidade Alimentar
· Tecnologias de Produção e Transformação Agro-Industrial
· Desde a Proteómica até às Proteínas - Curso Prático

DIPLOMAS DE ESTUDOS AVANÇADOS

· Bioengenharia 
· Engenharia Geológica para Obras em Meio Urbano
· Engenharia da Refinação, Petroquímica e Química
· Engenharia Sanitária e Gestão Integrada de Resíduos

CONCURSO NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
Notas máximas e mínimas dos candidatos colocados/curso

Curso Grau
Nota

mínima
Nota

máxima
Nota

mínima
Nota

máxima

Biologia Celular e Molecular 1.º ciclo 158.6 190.6 158.6 162.8

Bioquímica 1.º ciclo 145.6 186.6 142.8 153.2

Conservação - Restauro 1.º ciclo 133.6 192.6 131.6 146.2

Engenharia Biomédica MI 169.2 190.6 168.8 180.6

Engenharia Civil MI 110.8 177.8 123.0 141.0

Engenharia do Ambiente MI 117.8 157.4 132.4 140.6

Engenharia de Materiais MI 128.6 150.6 136.4 147.4

Engenharia de Micro e Nanotecnologias MI 132.8 184.2 140.8 149.8

Engenharia e Gestão Industrial MI 147.0 181.4 146.8 164.6

Engenharia Electrotécnica e de Computadores MI 130.4 176.2 140.6 157.8

Engenharia Física MI 144.4 190.0 NA NA

Engenharia Geológica 1.º ciclo 108.8 162.0 124.4 128.0

Engenharia Informática MI 146.8 187.0 157.0 162.8

Engenharia Mecânica MI 150.6 176.8 152.4 166.0

Engenharia Química e Bioquímica MI 129.0 182.4 139.2 145.4

Matemática 1.º ciclo 136.2 190.8 140.0 171.0

Química Aplicada 1º ciclo 132.2 183.2 129.8 171.8

1.ª FASE 2015/16 2.ª FASE 2015/16

MI - Mestrado Integrado De acordo com os registos da FCT NOVA face aos estudantes colocados no Contigente Geral

· Bioengineering Systems (MIT/UNL)
· Computer Science (CMU/UNL)
· Digital Media (UTA/UNL)
· Mathematics (CMU/UNL)

A FCT está ainda envolvida nos Programas Doutorais 
com as universidades americanas de Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), Carnegie Mellon Uni-
versity (CMU) e University of Texas at Austin (UTA)



CIÊNCIA DOS MATERIAIS (DCM)
www.dcm.fct.unl.pt
O DCM aposta na formação alicerçada na investigação e conhecimento 
criativos, em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentado da 
indústria, sendo o primeiro criado em Portugal em 1976, por iniciativa 
do Prof. Doutor Leopoldo Guimarães. A excelência da investigação rea-
lizada traduz-se no facto de incluir no seu corpo docente Engenheiros 
de Materiais da FCT NOVA que ganharam 3 bolsas pelo European 
Research Council. O DCM conta com mais de 68 patentes internacionais 
e mais de 50 projetos científicos/industriais, Internacionais ou Nacionais, 
com verbas da ordem dos 30 M€. O DCM evidencia-se com mais de 
1000 publicações científicas resultantes da atividade em Materiais Po-
liméricos e Mesomorfos, Biomateriais, Materiais para a Conversão de 
Energia, Microeletrónica, Materiais com Memória de Forma, Nanocom-
pósitos, Materiais Funcionais, Materiais Semicondutores, Biossensores, 
Metais, Cerâmicos e Vidros, Cristaloquímica, Conservação e Restauro, 
Nanotecnologias, Eletrónica Transparente e da Eletrónica do Papel 
(pioneiros a nível mundial). O ensino é apoiado na investigação associa-
da aos Materiais avançados e Nanotecnologias, com base nos Centros 
de Investigação CENIMAT-i3N/CEMOP, únicos com classificação exce-
cional nesta área a nível Nacional, o que se reflete nas oportunidades 
facultadas aos estudantes, que desde muito cedo são integrados em 
equipas pluridisciplinares. A FCT NOVA é a única instituição portugue-
sa com instalações próprias para lecionar aulas na área da Microele-
trónica de Processos e das Nanotecnologias.
Presidente: Prof. Doutor Rodrigo Martins

CIÊNCIAS E ENGENHARIA DO AMBIENTE (DCEA)
www.dcea.fct.unl.pt
A oferta formativa e a atividade de investigação realizadas no DCEA 
incidem sobre os principais desafios ambientais e de sustentabilidade, 
sejam de âmbito global (como as alterações climáticas), regional 
(como a gestão dos recursos hídricos), ou local (como a poluição nas 
cidades). Prepara os estudantes para analisar e intervir sobre desafios 
complexos, empolgantes e decisivos. 
O DCEA foi pioneiro no ensino da engenharia do ambiente em 
Portugal e na Europa, iniciando-se o primeiro curso em 1977/78. 
Atualmente, o Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente, 
lecionado no DCEA, tem-se afirmado no mercado de trabalho como 
uma oportunidade única para os jovens que pretendem uma carreira 
profissional de futuro e que faça a diferença na transição para uma 
sociedade mais sustentável.
Presidente: Prof. Doutor João Farinha

DEPARTAMENTOS



CIÊNCIAS DA TERRA (DCT) 
www.dct.fct.unl.pt

O DCT é uma unidade orgânica de ensino e de I&D. Intervém no estudo 
de bacias sedimentares (estratigrafia, paleontologia, tectónica), carto-
grafias geológica e geotécnica (incluindo 3D), deteção remota, sistemas 
de informação geográfica, geoestatística, geologia ambiental, geologia 
de engenharia, geomecânica, gestão e modelação de georrecursos, 
hidrogeologia, rochas ornamentais, minerais industriais, no ensino de 
geologia e na preservação do património geológico e paleontológico.
Possui laboratórios com equipamento adequado ao ensino e à investigação. 
Tem dado formação a estudantes nacionais e estrangeiros. Encoraja a 
frequência a estudantes com novas ideias, espírito de internacionalização 
(mobilidade ERASMUS) e interesse nos domínios citados.
Presidente: Prof. Doutor José Carlos Kullberg

CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS (DCSA)
www.dcsa.fct.unl.pt

O DCSA começou por se afirmar, há quase três décadas, nas áreas da 
Sociologia e do Pensamento Contemporâneo. Posteriormente, alargou 
os seus interesses e atividades para os campos da economia, da 
história e filosofia da ciência e da tecnologia e das ciências da educação. 
O DCSA é responsável por um largo conjunto de disciplinas das suas 
áreas de especialidade em 1.os e 2.os Ciclos da FCT NOVA. 
Presidente: Prof.ª Doutora Maria Paula Diogo

CONSERVAÇÃO E RESTAURO (DCR)
www.dcr.fct.unl.pt

O DCR tem como missão o ensino e a investigação que contribua para 
uma melhor conservação e usufruto do património.
Laboratórios e oficinas devidamente equipados permitem investigação 
de qualidade em ciências da conservação e suas aplicações ao res-
tauro. Uma rede de colaborações nacionais e internacionais permite o 
desenvolvimento de projetos estimulantes, de reconhecida qualidade, 
bem como criar oportunidades únicas para estágios de mestrado, douto-
ramentos e saídas profissionais.
A investigação praticada tem uma matriz interdisciplinar, cruzando 
saberes de áreas aparentemente tão distintas como as técnicas de 
produção artística, história da arte, química e conservação. O seu 
staff integra investigadores do Requimte (Laboratório Associado para 
a Química Verde), VICARTE (Vidro e Cerâmica para as Artes) e ainda 
do Instituto de História da Arte, unidades de investigação classificadas 
com Excelente ou Muito Bom pela FCT-MCTES.
O DCR acredita que a paixão pela investigação e o entusiasmo pela 
conservação e restauro do património devem ser partilhados com os 
seus estudantes e com o público em geral, promovendo regularmente 
atividades de divulgação.
Presidente: Prof. Doutor Fernando Pina



CIÊNCIAS DA VIDA (DCV)
www.dcv.fct.unl.pt
O DCV incide a sua atividade no ensino e investigação em domínios 
da Biologia fundamental relevante para aplicação em áreas da 
Biotecnologia e Biomedicina, colaborando em vários cursos da 
FCT e da UNL.
O DCV integra uma secção científica que agrupa as áreas científicas de 
Microbiologia, Genética e Biologia Celular.
Desenvolve atividades de investigação científica e tecnológica em 
parcerias nacionais e internacionais, participando em projetos de 
I&D em Microbiologia, Genética Molecular e Humana, Biotecnologia, 
Nanobiotecnologia e Biologia Celular. No DCV a investigação está 
predominantemente associada a uma Unidade Investigação em 
Ciências Biomoleculares Aplicadas (UCIBIO).
Presidente: Prof. Doutor José Paulo Sampaio

CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA BIOMASSA (DCTB) 
www.dctb.fct.unl.pt
O DCTB funciona em estreita colaboração com o Centro de 
Engenharia Mecânica e Sustentabilidade de Recursos (MEtRICs), cen-
tro de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
desenvolvendo atividades de ensino e investigação nas áreas de 
biomassa para produção de energia: bioenergia, tecnologia e 
segurança alimentar, e sustentabilidade ambiental, económica e 
social, como área transversal às anteriores.
Presidente: Prof.ª Doutora Benilde Mendes

ENGENHARIA CIVIL (DEC)
www.dec.fct.unl.pt
Conta atualmente com mais de 700 estudantes inscritos nos cursos 
de Engenharia Civil e um corpo docente com 45 professores, 37 dos 
quais doutorados.
O DEC tem como objetivos: afirmar-se como uma referência de 
qualidade na educação e na investigação em Engenharia Civil em 
Portugal; criar, desenvolver e divulgar ciência e tecnologia no campo 
da Engenharia Civil; servir a comunidade através da formação de 
profissionais competentes, da execução de projetos de investigação re-
levantes e de ações de consultoria e prestação de serviços.
Presidente: Prof. Doutor António Pinho Ramos



ENGENHARIA MECÂNICA E INDUSTRIAL (DEMI) 
www.demi.fct.unl.pt

O DEMI é uma unidade orgânica permanente da FCT NOVA voca-
cionada para o ensino, para a investigação científica fundamental e 
aplicada e para a prestação de serviços nos domínios da engenharia 
mecânica e da engenharia industrial. 
O DEMI conta atualmente com um corpo de 42 docentes e 5 fun-
cionários técnicos e administrativos. Os docentes do DEMI colaboram, 
a diferentes títulos, com diversas instituições públicas e privadas de 
renome, sobretudo no desenvolvimento de projetos de investigação 
em áreas científicas e tecnológicas de relevância para a engenharia 
mecânica e para a engenharia industrial. A empregabilidade dos cursos 
do DEMI atinge os 100%, sendo o de Engenharia e Gestão Industrial 
considerado um dos cinco com maior procura a nível nacional.
Presidente: Prof. Doutor Virgílio Cruz Machado

ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA (DEE)
www.dee.fct.unl.pt

O DEE encontra-se organizado em secções centradas em domínios 
técnico-científicos coerentes, sendo elas: Eletrotécnica e Máquinas-
-Elétricas, Controlo e Decisão, Sistemas Digitais e Percecionais, 
Robótica e Manufatura-Integrada, Eletrónica e Telecomunicações.
O DEE privilegia a formação de engenheiros com uma sólida formação 
e com capacidade de adaptação que possam ter um papel decisivo 
no desenvolvimento socioeconómico de Portugal. A elevada qualidade 
do corpo docente e de investigação proporciona condições a nível 
pedagógico e científico favoráveis ao desenvolvimento de competências 
associadas a desafios com forte impacto na indústria e na sociedade.
Presidente: Prof. Doutor João Goes

FÍSICA (DF)
www.df.fct.unl.pt 

O DF é uma unidade de ensino graduado e pós-graduado e de inves-
tigação fundamental e aplicada nos domínios da Física, da Engenharia 
Física e da Engenharia Biomédica, estando ainda vocacionada para o 
desenvolvimento científico e tecnológico, a prestação de serviços e a 
divulgação científica.
O DF é responsável pelo ensino das unidades curriculares de Física 
básica a todos os cursos da FCT NOVA.
Presidente: Prof. Doutor José Paulo Santos



MATEMÁTICA (DM)
www.dm.fct.unl.pt
O DM, além da sua oferta educativa, assegura o ensino das disciplinas 
propedêuticas da área de matemática dos diversos cursos da FCT 
NOVA. Dispõe de laboratórios de ensino bem equipados.
A investigação desenvolvida pelos seus docentes está maioritariamente 
enquadrada no Centro de Matemática e Aplicações da FCT NOVA. 
São realizadas atividades de divulgação e promoção da Matemática, 
em particular através do grupo divMAT e do ClubeMath.
O DM desenvolve diversas ações de formação e de prestação de 
serviços ao exterior.
Presidente: Prof. Doutor Vítor Hugo Fernandes

INFORMÁTICA (DI)
www.di.fct.unl.pt
O DI é uma referência em Portugal no ensino superior e na investigação 
científica em Informática, tendo já formado cerca de 1500 engenheiros. 
Está associado ao desenvolvimento da Informática no País, por exemplo, 
na primeira ligação nacional à Internet, na formação dos primeiros 
doutorados em Informática, e na formação de quadros e lideranças 
empresariais na área.  
A investigação científica realizada no DI endereça de forma abrangente 
os desafios que se colocam hoje à Informática e tem conduzido a rele-
vantes contribuições de impacto internacional. A formação dos nossos 
estudantes é reconhecida pelos mais exigentes empregadores nacionais 
e internacionais na área. De acordo com estatísticas recentes, a empre-
gabilidade dos nossos cursos atinge os 100%.
Presidente: Prof. Doutor Luís Caires

QUÍMICA (DQ)
www.dq.fct.unl.pt
O DQ está vocacionado para o ensino, a investigação científica e a 
prestação de serviços especializados à comunidade nas áreas funda-
mentais da Química, Engenharia Química e Bioquímica, e Biofísica.
A oferta educativa do DQ é vasta tanto ao nível dos 1.º e 2.º ciclos 
como também ao nível de doutoramento (3.º ciclo). O DQ conta 
com 51 docentes de carreira e mais de 100 investigadores.
A investigação desenvolvida enquadra-se em duas unidades de in-
vestigação, o Laboratório Associado para a Química Verde (LAQV) 
e a Unidade de Ciências Biomoleculares Aplicadas (UCIBIO), ambas 
integradas na REQUIMTE , uma Associação entre as Universidades 
NOVA de Lisboa e do Porto.
Presidente: Prof.ª Doutora Maria João Romão



A Faculdade acolhe 16 centros de investigação reconhecidos pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
(dos quais 3 classificados com “Excepcional” e 4 com ”Excelente”).

CEFAGE - Centro de Estudos e Formação 
Avançada em Gestão e Economia  
Muito Bom
Prof. Doutor Duarte Brito

CEFITEC - Centro de Física e Investigação 
Tecnológica
Bom
Prof. Doutor Paulo Limão Vieira

CENSE - Centro de Investigação em Ambiente e 
Sustentabilidade
Muito Bom
Prof.ª Doutora Alexandra Ribeiro

CIUHCT - Centro Interuniversitário de História das 
Ciências e da Tecnologia
Excepcional
Prof.ª Doutora Maria Paula Diogo

CMA - Centro de Matemática e Aplicações  
Muito Bom
Prof. Doutor Fabio Chalub

CTS - Centro de Tecnologia e Sistemas
Muito Bom
Prof. Doutor João Goes

GeoBioTec - Geobiociências, Geoengenharias 
e Geotecnologias
Bom
Prof. Doutor José Carlos Kullberg

i3N - Instituto de Nanoestruturas, Nanomodelação 
e Nanofabricação
Excepcional
Prof.ª Doutora Elvira Fortunato

LIBPhys - Laboratório de Instrumentação, Engenharia 
Biomédica e Física das Radiações
(em avaliação)
Prof. Doutor José Paulo Santos

MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente
Excelente
Prof.ª Doutora Maria Helena Costa

MEtRICs - Centro de Engenharia Mecânica e 
Sustentabilidade de Recursos
Bom
Prof.ª Doutora Benilde Mendes

NOVA LINCS - NOVA Laboratory for Computer 
Science and Informatics
Excelente
Prof. Doutor Luís Caires

LAQV/REQUIMTE - Laboratório Associado para 
a Química Verde - Tecnologias Limpas e Processos
Excelente
Prof. Doutor Manuel Nunes da Ponte

UCIBIO/REQUIMTE - Unidade de Biociências 
Moleculares Aplicadas
Excepcional
Prof.ª Doutora Maria João Romão

UNIDEMI - Unidade de Investigação e Desen-
volvimento em Engenharia Mecânica e Industrial
Muito Bom
Prof. Doutor Virgílio Cruz Machado

VICARTE - Vidro e Cerâmica para as Artes
Excelente
Prof.ª Doutora Márcia Vilarigues

UNIDADES DE 
INVESTIGAÇÃO



Salas de computadores, salas de estudo, cobertura wireless, con-
tas de e-mail e espaço em disco para alojar páginas ou para 
guardar e gerir trabalhos escolares, equipamentos de apoio como 
fotocopiadoras em self-service e reprografia.
Campos desportivos, cantina, diversos restaurantes e snack-bares, 
posto de enfermagem, agência bancária, agência de viagens, loja 
de conveniência, creche, centro de estética e parques de estacio-
namento para estudantes.

RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
A Residência Fraústo da Silva está situada no Campus de Caparica. 
Possui capacidade para 208 camas, distribuídas por quartos indi-
viduais, quartos individuais equipados para portadores de deficiên-
cia, quartos duplos, apartamento T1 e apartamento T2. Todos os 
quartos dispõem de telefone e pré-instalação de TV.
As áreas utilitárias são constituídas por cozinhas e lavandarias de 
uso comum, mobiladas e completamente equipadas, e salas de 
estudo e de convívio mobiladas. 
Para além destes espaços, os serviços disponíveis na Residência 
incluem aquecimento central, limpeza diária nas áreas comuns, 
máquinas de “vending”, computadores com ligação à internet e à rede 
da FCT NOVA através de tecnologia wireless e acesso à rede e-U. 
Na envolvência do edifício, os utilizadores poderão ainda aproveitar 
o circuito de manutenção e usar o parque de estacionamento.

BIBLIOTECA
A Biblioteca possui seis salas de leitura com documentação em livre 
acesso, abertas a todos os docentes, investigadores, estudantes e 
funcionários da FCT NOVA e público em geral.
Disponibiliza serviços de empréstimo domiciliário, empréstimo in-
terbibliotecas, serviço de referência, formação de utilizadores, 
fotocópias, impressões e digitalização, acesso remoto a toda a 
documentação em suporte digital. Organiza e alberga um conjunto 
de iniciativas de caráter cultural, abertas à comunidade académica e 
à comunidade envolvente e dispõe de uma zona oficial BookCrossing.
A Biblioteca está equipada com 42 computadores, gabinetes para 
estudo individual e de grupo, rede wireless, equipamento para cegos 
e amblíopes, sistema de controlo de pragas por anóxia, sala de 
exposições, auditório e bar.
A Biblioteca dispõe ainda de um Laboratório de Design e Inovação, 
equipado com impressora 3D e ferramentas (hardware e software) 
que permitem a produção de conteúdos multimédia.

INFRAESTRUTURAS
DE APOIO



ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES (AEFCT)

Fundada em 1979, a AEFCT encerra em si um papel fundamental, 
funcionando como elo de ligação entre a direção, serviços da Facul-
dade e os estudantes, sendo meio privilegiado para a obtenção 
de informação e diálogo junto dos mesmos, promovendo ainda a 
inserção do estudante na vida académica, sociedade, mercado de 
trabalho e mundo empresarial.

A AEFCT dispõe dos seguintes Núcleos:
GANK: Grupo de Espírito Académico; NBN: Núcleo de Biomédi-
ca; NC: Núcleo de Cinema; NEA: Núcleo dos Estudantes Africa-
nos; NGE: Núcleo de Geologia; N.Inf://: Núcleo de Informática; 
NNT: Novo Núcleo de Teatro; NTA: Núcleo de Tiro com Arco; 
NUDANÇA: Núcleo de Dança; NUFOTO: Núcleo de Fotografia; 
NuSI: Núcleo de Som e Imagem; RádioFCT: Núcleo de Rádio; 
XFCT: Núcleo de Xadrez; NAve: Núcleo Aventura; Tuna Maria: 
Tuna Feminina da FCT/UNL; anTUNiA: Tuna Masculina da FCT/
UNL; NAE: Núcleo de Ambiente e Ecologia; NEEC: Núcleo de En-
genharia Electrotécnica e de Computadores; NJ: Núcleo de Jogos; 
NuBCM: Núcleo de Biologia Celular e Molecular.

Na FCT existem várias equipas desportivas e estudantes desportistas 
individuais, apoiados pela Associação, nas modalidades existentes:
Andebol (masc.); Basquetebol (masc. e fem.); Futebol 11; Futsal 
(masc. e fem.); Rugby; Ténis; Voleibol (masc. e fem.); Atletismo.

Atividades mais importantes promovidas pela AEFCT:
Semana do Caloiro; Encontro da Nova; JORTEC – Jornadas Tecno-
lógicas da FCT; JOBSHOP – Feira de Emprego, Bolsas e Estágios 
da FCT; Dia da Empresa; Bênção das Pastas; Fórum dos Núcleos.
Os sócios da AEFCT podem usufruir de diversas regalias como 
descontos em atividades organizadas pela AE e Núcleos; protocolo 
entre a AE e a Ordem dos Engenheiros; protocolo com a SERS (Sin-
dicato dos Engenheiros da Região Sul), bem como vários acordos 
com instituições e empresas que conferem aos estudantes várias 
vantagens. Disponibiliza ainda a Sala de Convívio.



João Frederico Branco
Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial - 5.ºano
“Na FCT NOVA não só aprofundamos o curso que escolhemos, como ainda 
somos valorizados pelas nossas características individuais e motivados a exercer 
atividades extracurriculares. Não só aprendemos a ser os melhores profissionais 
na área como melhores cidadãos participativos. A vivência é incrível, assim 
como o espírito académico. Existe bastante entreajuda entre colegas, criando 
laços para a vida, e uma relação próxima com os professores. O ensino está 
bastante bem construído e centrado no estudante. A FCT NOVA foi uma das 
grandes oportunidades que tive e das melhores experiências por que passei.“

Inês Rosete
Mestrado em Química Bioorgânica - 2.ºano
“Depois de se escolher o curso, o passo mais importante é a escolha da Faculdade. 
Este será o local onde passaremos a maior parte do tempo durante a nossa 
formação. Para mim, estudar na FCT NOVA permitiu-me melhorar as minhas 
capacidades individuais e de trabalho em equipa. Na chegada à Faculdade o 
que mais me surpreendeu foi o espírito académico e a relação privilegiada que 
temos com os professores. Estes dois fatores possibilitaram-me criar “amizades 
para a vida” e desenvolver projetos em várias áreas de investigação sendo algu-
mas delas extracurriculares. Atualmente estou a terminar um ciclo de estudos 
em Química nesta Faculdade. Cinco anos de maturação pessoal e científica que 
só foram possíveis devido à escolha acertada que fiz.“

Samuel Sousa
Mestrado Integrado em Engenharia Civil - 5.ºano
“Há 5 anos, quando ingressei no Ensino Superior, apostei na FCT NOVA como 
instituição onde iria realizar a minha formação. Passados estes anos, sinto que 
realizei a escolha certa! Encontrei na FCT uma casa que me valorizou enquanto 
aluno, onde tive ao meu dispor as melhores técnicas e tecnologias de investi-
gação na área da Engenharia Civil mas também onde aproveitei o espírito de 
abertura e acompanhamento de proximidade por parte de todos os docentes e 
companheirismo pelos meus colegas para me ajudarem a melhorar enquanto 
pessoa e cidadão. Nesta casa vi as minhas competências pessoais serem colo-
cadas em destaque. A organização, gestão de tempo, de projetos, de conflitos 
e a proatividade são caraterísticas potenciadas pela forma de ensino e pensa-
mento aqui utilizadas, o que nos ajuda mais tarde a destacarmo-nos dos nossos 
pares no mundo do trabalho. Graças à FCT NOVA sinto que posso enfrentar 
o futuro com um novo olhar e as melhores ferramentas, porque aqui todos os 
dias se está a construir com sucesso o amanhã!”

OPINIÃO



Ricardo Guerreiro
Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores - 3.ºano
“Decidi desde o primeiro dia que visitei a FCT NOVA que este era o meu sonho, 
estudar e crescer na FCT. É um privilégio ser estudante nesta casa! É único o seu 
interesse e empenho em enriquecer e edificar os seus estudantes moral e cien-
tificamente para que, mais tarde, sejam estes os valores e os conhecimentos, 
os alicerces das suas carreiras. Quando me perguntam porquê a FCT NOVA? 
É simples, sempre me disseram que o tempo de Faculdade seriam os melhores 
anos da minha vida, e viver esses anos num campus onde a relva brilha mais, 
onde o sol quente nos convida para a sombra mais fresca, e as pessoas tornam 
tudo isto ainda mais único. Não tive qualquer dúvida que, acontecesse o que 
acontecesse, estes anos na FCT NOVA, seriam únicos, inesquecíveis e no fim só 
restaria uma coisa, a saudade! Ainda não cheguei ao fim, mas mesmo durante 
estes anos, no meio de todos os trambolhões que fazem parte da vida de um 
estudante, estes têm sido os melhores anos da minha vida, e a com certeza 
que os próximos anos também o serão. Porque sou estudante da FCT NOVA.“

Joana Pereira
Mestrado Integrado em Engenharia Informática - 3.ºano
“Quando terminei o secundário, não tinha uma noção clara do que queria seguir. 
Visitei a FCT, gostei e decidi aventurar-me no curso de Engenharia Informática. É 
sem dúvida um curso exigente, mas a sua dificuldade é superada com a ajuda dos 
excelentes professores e colegas que estão sempre dispostos a esclarecer quaisquer 
dúvidas e a apoiar no que seja necessário.
E como se o bom ambiente não fosse só por si bastante, temos ainda um campus 
ao ar livre e próximo da praia, argumentos que para mim foram irrecusáveis na 
escolha da Faculdade.
Para além de tudo isto, encontrei amigos incríveis e tenho vivido momentos dos 
quais nunca me vou esquecer. 
Fiz a escolha certa! Se voltasse atrás tomaria a mesma decisão.“

Bárbara Dias
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente - 5.ºano
“Sempre quis ser da FCT NOVA. Lembro-me perfeitamente do primeiro dia que 
pisei solo FCTense na ExpoFCT 2010. Senti um enorme formigueiro e estava 
muito entusiasmada (mesmo depois de me ter perdido imensas vezes no campus). 
Passados seis anos aqui estou eu: a terminar a minha primeira opção, Engenharia 
do Ambiente, com alguma tristeza, por sair desta que foi a minha casa nos 
últimos anos. Ser estudante da FCT é uma experiência totalmente diferente e 
única em comparação com outras faculdades. Vivemos numa pequena (grande) 
vila de estudantes inserida numa grande cidade e temos o privilégio de ter aulas 
com os melhores das suas áreas. Para além do ensino de excelência, cada um 
de nós é convidado a participar numa grande quantidade de atividades extra-
curriculares, onde as nossas qualidades são potenciadas e os nossos limites 
explorados. Aqui aposta-se no trabalho de grupo e no enriquecimento das 
nossas competências técnicas e pessoais para enfrentar o mercado de trabalho 
e sermos os melhores dos melhores. Não me posso esquecer de referir que aqui 
o espírito académico está bastante enraizado, mantém-se tradições e criam-se 
novas. A solidariedade e a capacidade de entreajuda é ímpar, possibilitando 
a criação de fortes laços com os nossos colegas e a construção de amizades 
que ficam para a vida. Depois de todos estes anos, consigo afirmar com toda a 
certeza e orgulho que a FCT NOVA é a escolha acertada para quem não quer 
apenas estudar, mas VIVER a faculdade.”
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PROGRAMA ERASMUS MUNDUS

ERASMUS MUNDUS (EM) é um programa de cooperação e mobilidade que visa reforçar a qualidade do 
Ensino Superior europeu e promover a União Europeia como um centro de excelência a nível mundial no 
domínio da aprendizagem.

O Programa apoia:
- Programas Conjuntos de Mestrado e Doutoramento;
- Parcerias EM, ou seja, projetos de intercâmbio e mobilidade entre instituições de Ensino Superior europeias 
e de países terceiros;
- Projetos de promoção do Ensino Superior europeu.

BE MUNDUS 

O BE MUNDUS é um programa no qual a Universidade Nova de Lisboa é 
parceira e que está bastante vocacionado para a mobilidade em engenharia 
e tecnologia.
Este programa concede bolsas de estudo a estudantes brasileiros e europeus, 
investigadores e "staff" para realizar um período de mobilidade, num conjunto 
de universidades brasileiras e europeias.

Para mais informações sobre este programa (incluindo as áreas e Universi-
dades abrangidas), deverá consultar em: http://www.bemundus.eu/

FELLOW MUNDUS

O FELLOW MUNDUS é um programa liderado pela Universidade Nova de 
Lisboa e visa reforçar a cooperação entre as Instituições de Ensino Superior 
Europeias e as Universidades Latino-Americanas, possibilitando a mobilidade 
de estudantes (graduação, mestrado, doutoramento e pós-doutoramento) e 
de pessoal (académico e administrativo) através de um esquema de bolsas, 
desenvolvendo os curricula dos participantes, ampliando a troca de conheci-
mentos e a partilha de experiências e boas práticas.

Para mais informações sobre este programa queira consultar
em: http://fellow.unl.pt/index.php/pt/

PROGRAMA DE BOLSAS
LUSO- BRASILEIRAS SANTANDER

Este Programa de Bolsas contempla a atribuição
de um total de 8 bolsas para estudantes do 1.º
e 2.º Ciclos da Universidade Nova de Lisboa,
destinadas a um período de estudos numa das
Universidades Brasileiras aderentes ao Programa.
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ACORDOS BILATERAIS
COM UNIVERSIDADES
ESTRANGEIRAS



HORÁRIOS DE TRANSPORTES PÚBLICOS
Os horários podem ser consultados nas páginas das respetivas empresas:

METRO
MTS | www.mts.pt

COMBOIO
Fertagus | www.fertagus.pt
CP | www.cp.pt

AUTOCARROS
TST | www.tsuldotejo.pt
Carris | www.carris.pt

BARCOS
Transtejo | www.transtejo.pt

COMO 
CHEGAR



Comboio da Fertagus até à 
estação do “Pragal” e Metro 
Sul do Tejo (MST) até à estação 
“Universidade”.

Autocarro 153 dos Transportes 
Sul do Tejo (TST) (descida na 
via-rápida (IC 20), paragem 
“Casas Velhas”).

Autocarro 161 dos TST (descida 
na via rápida (IC 20), para-
gem “Casas Velhas”).

Barco do Cais do Sodré para 
Cacilhas e autocarros 126, 
127, 135 dos TST (paragem 
“Casas Velhas”) ou 125 (para-
gem “Quinta da Torre”).

Barco Belém - Trafaria (com 
passagem no Porto Brandão: 
autocarro 146 dos TST (paragem 
“Quinta da Torre”).

Automóvel: Ponte 25 de Abril. 
Desvio “Caparica”, IC 20 (via 
rápida da Caparica) (saída 
“Porto Brandão, Universidade”).  

Autocarro 135, 153 ou 161 dos 
TST (saída na via-rápida, pa-
ragem “Casas Velhas”) e 124 
(paragem “Faculdade”).
 
Comboio da Fertagus até à 
estação do “Pragal” e Metro 
Sul do Tejo (MST)  até à estação 
“Universidade”.

17’

5’ 10’ 15’ 20’ 25’ 30’ 35’ 40’

12’

20’

31’

33’

7’

31’ 7’

10’ 20’

20’ 5’

Lisboa 
Roma-Areeiro
(Via Entrecampos, 
Sete Rios, Campolide)

Lisboa 
Praça de Espanha

Lisboa 
Praça do Areeiro

Lisboa 
Cais do Sodré
(Via Cacilhas)

Lisboa
Belém
(Via Porto Brandão)

Lisboa
Sete Rios

Costa de Caparica

Setúbal
(Via Pragal)



www.fct.unl.pt


