OFERTA
EDUCATIVA
2018 /19
CIÊNCIAS

E

ENGENHARIA

7991
ESTUDANTES

1017 Licenciaturas 1.º ciclo
5628 Mestrados Integrados
741 Mestrados 2.º ciclo
605 Doutoramentos 3.º ciclo

14

DEPARTAMENTOS

428

PROFESSORES

Área 30ha
23 Edifícios

Salas de Aula 92
Laboratórios 357
Salas de Estudo 28
Anﬁteatros 13

83
6
11
29
37

16

CICLOS
DE ESTUDO

Licenciaturas 1.º ciclo
Mestrados Integrados
Mestrados 2.º ciclo
Doutoramentos 3.º ciclo

UNIDADES DE
INVESTIGAÇÃO

525

INVESTIGADORES

Única Universidade Portuguesa
no Ranking internacional
das 50 Melhores Universidades
com menos de 50 anos
( 4.º ano consecutivo )

TODOS OS CURSOS DE ENGENHARIA
DA FCT NOVA reconhecidos pela ENAEE

ELEIÇÃO DO DIRECTOR DA FCT NOVA
PROFESSOR FERNANDO SANTANA

2006 - 2017

( European Network for Accreditation
of Engineering Education )

COM A MARCA DE QUALIDADE EUR-ACE
(cartão de profissional de engenharia "ENGINEERing CARD"
e título de profissional de engenharia Europeu "EUR ING Title")

ÍNDICE
02
04
06
08
09
10
22
45
46
48
50
52
54
56
58

Indicadores
8 Razões para escolher a FCT
Perfil Curricular FCT
Candidato
Oferta Educativa
Oferta Educativa - Licenciaturas
Oferta Educativa - Mestrados
Integrados
Concurso Nacional de Acesso
ao Ensino Superior 2016-17
Mestrados de 2.º ciclo
Programas Doutorais
A FCT é Cool!
Infra-estruturas do Campus
Acontece na FCT
Programas de Mobilidade
Como Chegar
A FCT abre as portas

03

8 RAZÕES

PARA ESCOLHER A FCT
PRESTíGIO
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.

INVESTIGAÇÃO
Grande actividade de investigação,
internacionalmente reconhecida.
Única Faculdade com:
3 Unidades de Investigação com
classificação “Excepcional” (no País só há 11).
6 ERC’s Grants (European Research Council)
(financiamento de 10.75M€).

EMPREGABILIDADE
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”.
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AMBIENTE
Bom ambiente
e excelente relacionamento
professores-estudantes.

RECONHECIMENTO
Todos os cursos reconhecidos
pela A3ES (Agência de Avaliação
e Acreditação do Ensino Superior)
e pela Ordem dos Engenheiros.
Marca de qualidade EUR-ACE em
todos os Cursos de Engenharia.

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

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

COMPETÊNCIAS
Perfil Curricular FCT,
através do qual os estudantes
também adquirem
competências complementares
dirigidas à inserção
no mercado de trabalho.
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“As hard skills
(competências de especialidade)
as soft skills
garantem a entrevista,
(competências complementares)

garantem o emprego

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 adoptada 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 lectivo despendido com exames.
O novo calendário 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 características transversais a todos os cursos (de licenciatura
e de mestrado integrado) que, à semelhança das grandes escolas internacionais, constitui
uma marca diferenciadora da Faculdade, decorrente da qualidade e da actualidade 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 actualmente é ministrada com competências complementares, 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 objectivo 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.
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PERFIL CURRICULAR FCT
Inovação Pedagógica
1.º Semestre

5 semanas

Janeiro

calendário escolar

2.º Semestre
Fevereiro

1.º ano

2.º ano

Ciência, Tecnologia e Sociedade
Compreensão do mundo tecnocientífico contemporâneo
Como pensar e agir de forma activa 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 projectos de I&D)
ou com empresas (estágios, trabalho pontual)

Competências
Complementares

Competências Transversais para Ciências e Tecnologia
Preparação de Curriculum Vitae / Entrevista Profissional
Comunicação em Ciências e Tecnologia (Relatórios)
Utilização avançada de Excel
Gestão do tempo - Trabalho em Equipa
Pesquisa bibliográfica e análise de Informação
Ética e Deontologia

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

Actividades Livres

Cursos de Línguas, Cursos Técnicos, Formação pessoal,
Cultura, Desporto, ... + de 50 actividades
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CANDIDATO

Fórmula de ingresso para

titular de um curso de ensino
1 Ser
secundário, ou de habilitação

60% da classificação final do secundário

legalmente equivalente.

LICENCIATURAS e MESTRADOS INTEGRADOS:
40% da classificação final na(s) prova(s) específica(s)

os exames nacionais
2 Realizar
correspondentes às provas de

ingresso exigidas para o curso
da FCT que pretendes ingressar
e obter em cada prova de ingresso
exigida para esse curso uma
classificação igual ou superior
à mínima fixada(mínima: 95). 

a tua candidatura
3 Submeter
on-line ao Concurso Nacional de

Acesso ao Ensino Superior, pela
Direcção-Geral do Ensino Superior.
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
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OFERTA EDUCATIVA

LICENCIATURAS,
MESTRADOS INTEGRADOS E DE CONTINUIDADE
1.º Ano

2.º Ano

3.º Ano

Licenciatura

4.º Ano

5.º Ano

Mestrado de Continuidade

Mestrado Integrado
Grau de Licenciado

LICENCIATURAS

CURSOS

Doutoramento

Grau de Mestre

Grau de Doutor

Mestrados de Continuidade

BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR

Genética Molecular e Biomedicina
Microbiologia Médica
Biotecnologia
Bioquímica

BIOQUÍMICA

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

CONSERVAÇÃO-RESTAURO

Conservação e Restauro
Arte e Ciência do Vidro

ENGENHARIA GEOLÓGICA

Engenharia Geológica
Paleontologia

MATEMÁTICA

Matemática e Aplicações
Ensino da Matemática

QUÍMICA APLICADA

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

MESTRADOS INTEGRADOS

ENGENHARIA DO AMBIENTE
ENGENHARIA BIOMÉDICA
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
ENGENHARIA FÍSICA
ENGENHARIA E GESTÃO INDUSTRIAL
ENGENHARIA INFORMÁTICA
ENGENHARIA DE MATERIAIS
ENGENHARIA MECÂNICA
ENGENHARIA DE MICRO E NANOTECNOLOGIAS
ENGENHARIA QUÍMICA E BIOQUÍMICA
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BIOLOGIA CELULAR
E MOLECULAR
LICENCIATURA | 1.º CICLO
Curso de 3 anos e 180 ECTS, dando acesso ao 2.º Ciclo

Engloba várias áreas científicas em rápida evolução
e permite aos alunos o companhamento dos mais
recentes progressos. Oferece uma componente
experimental forte e abrangente, possibilitando
aos estudantes adquirirem competências para
responder aos desafios da Biologia moderna, no
laboratório e na sociedade.

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 e
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 projectos
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; projectos e pesquisas nas
áreas da Biologia e da Ciência Forense.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/licenciatura-em-biologia-celular-emolecular

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
“A abrangência do curso pode ser exemplificada em duas experiências que fiz em áreas
diferentes: aprendi a identificar indivíduos
a partir de amostras de sangue – muito útil
na investigação forense – e a partir de uma
amostra de terra, isolei micro-organismos
produtores de antibióticos.”

Francisco Pascoal
3.º ano Lic. Biologia Celular e Molecular
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BIOQUÍMICA
LICENCIATURA | 1.º CICLO
Curso de 3 anos e 180 ECTS, dando acesso ao 2.º Ciclo

A Bioquímica é uma ciência dinâmica e emocionante
que contribui com informações importantes para as
ciências farmacêuticas, biologia, medicina, nutrição,
agricultura, fisiologia, genética e imunologia. O progresso
na ciência é conseguido através da observação e experimentação. A Licenciatura em Bioquímica aposta
na componente experimental, promovendo o contacto
dos estudantes com a investigação.

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.
Investigação: centros de Investigação fundamental e Aplicada nas
áreas das Ciências da Vida e Saúde, Biotecnologia e áreas afins.
Outros: Empresas de material científico; jornalismo em revistas
especializadas; técnicos ou profissionais na área de vendas e
marketing.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/licenciatura-em-bioquimica

Provas de Ingresso:
Um dos seguintes conjuntos:
07 Física e Química
02 Biologia e Geologia
16 Matemática + 07 Física e Química
“Em Bioquímica temos uma componente
prática muito forte, sendo a maioria das aulas
de componente laboratorial. Um dos projectos
que mais me entusiasmou foi estudar os
efeitos da radiação UV em células, com vista
a determinar o impacto da mesma em células
cancerisgenas, num laboratório externo à FCT,
que me aproximou bastante do mercado de
trabalho.”

Íris Fidalgo
3.º ano Lic. Bioquímica
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CONSERVAÇÃO-RESTAURO
LICENCIATURA | 1.º CICLO
Curso de 3 anos e 180 ECTS, dando acesso ao 2.º Ciclo

A Licenciatura em Conservação-Restauro tem como
objectivo primordial o desenvolvimento do pensamento
crítico e das técnicas de diagnóstico para a salvaguarda do património. Cruza as áreas das ciências exactas
com as das ciências sociais e humanas, com o objectivo
de dotar os estudantes dos conhecimentos básicos que
alicerçam a conservação e o restauro.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Cultura: museus nacionais, regionais e municipais; coleccionadores
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; colecções municipais; organismos do Estado tais como o 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:
Uma das seguintes provas:
03 Desenho
16 Matemática
12 História da Cultura e das Artes
“O curso de Conservação-Restauro tem a aptitude de articular as artes visuais, as humanidades e as ciências. Esta interdisciplinaridade tem como fim a preservação dos valores
intrínsecos das obras de arte para usufruto
das gerações futuras. Temos contacto permanente com instituições de referência como
a Fundação Calouste Gulbenkian e o Museu
Nacional de Arte Contemporânea.”

Filipa Correia
3.º ano Lic. Conservação-Restauro
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ENGENHARIA
GEOLÓGICA
LICENCIATURA | 1.º CICLO
Curso de 3 anos e 180 ECTS, dando acesso ao 2.º Ciclo

A Engenharia Geológica é uma especialidade que aplica
princípios, conceitos e técnicas da Geologia na resolução
de problemas de engenharia que envolvem a Terra e o seu
funcionamento como um sistema geodinâmico. Estuda e
aplica materiais naturais (minerais e rochas), água,
energia (petróleo, carvão, gás natural, geotermia) que
são essenciais e indispensáveis para a sociedade actual.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
As grandes áreas de intervenção dos futuros licenciados em Engenharia Geológica estão relacionadas com a construção civil e obras
públicas e a pesquisa e exploração de recursos naturais. Abrange
campos de actuação e/ou de especialização que estabelecem ligação não só entre outras especialidades de engenharia (minas, ambiente, civil), como entre a engenharia e a geologia.
Destacamos:
Prestação de serviços no âmbito dos estudos para:
- prospecção, captação e protecção de águas subterrâneas;
- prospecção e exploração de inertes para a indústria da construção;
- prospecção e exploração de minérios e de rochas ornamentais;
- geologia do petróleo;
- planeamento regional e urbano;
- protecção contra os riscos naturais.
Integração em equipas que desenvolvam actividades nas vertentes
de preservação e recuperação do ambiente.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/licenciatura-em-engenharia-geologica

Provas de Ingresso:
Um dos seguintes conjuntos:
19 Matemática + 07 Física e Química
19 Matemática + 02 Biologia e Geologia
“Quando me candidatei à Faculdade procurei um curso relevante para o futuro. Em Eng.
Geológica, encontrei um curso muito prático,
com diversas saídas de campo, no sentido de
interiorizar os conceitos teóricos que vamos
aprendendo ao longo da Licenciatura. O corpo
docente é muito disponível e o ambiente entre
os alunos é de cooperação.”

Lucas Laporta
3.º ano Lic. Engenharia Geológica
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MATEMÁTICA
LICENCIATURA | 1.º CICLO
Curso de 3 anos e 180 ECTS, dando acesso ao 2.º Ciclo

A Matemática dá acesso a uma grande diversidade
de carreiras. Tal facto deve-se não só aos conhecimentos adquiridos na área, mas também às capacidades
– raciocínio, criatividade, abstracção, espírito crítico –
que são desenvolvidas de modo ímpar pelo próprio
estudo da Matemática e que são fundamentais na
abordagem e resolução de problemas novos.

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: optimização 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 actividade.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/licenciatura-em-matematica

Provas de Ingresso:
19 Matemática

“A reacção quando dizemos a alguém que estudamos matemática é “queres ser professor?”
Na FCT, os mitos são trocados pelo contacto
dinâmico e activo, tanto com o mercado de
trabalho, como com o mundo da investigação.
Na verdade, nunca pensei ser possível, no
âmbito da matemática estagiar em blocos
operatórios ou num departamento de marketing de um banco, mas é uma realidade comum
nos estágios curriculares que fazemos ao longo
do curso.”

Carolina Crespo
3.º ano Lic. em Matemática
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QUÍMICA APLICADA
LICENCIATURA | 1.º CICLO
Curso de 3 anos e 180 ECTS, dando acesso ao 2.º Ciclo

Com uma formação de âmbito alargado em ciência e a complementação com mestrados e doutoramentos em áreas tão diversas como Química,
Biotecnologia, Genética, Tecnologia Alimentar ou
mesmo Gestão Empresarial, os Químicos Aplicados enveredaram por campos tão variados como
a criopreservação de células estaminais, síntese
orgânica farmacêutica ou investigação forense.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Indústria: química fina (Síntese); farmacêutica; alimentar; biotecnologia.
Saúde: análises químicas e microbiológicas; laboratórios de saúde
pública; institutos de investigação médica.
Agricultura e Ambiente: tecnologia ambiental; controlo de qualidade; consultadoria.
Investigação em Química.
Investigação forense.
Outras carreiras: Jornalismo em revistas especializadas; empresas
de reagentes e materiais de laboratório; organismos e comissões
reguladores.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/licenciatura-em-quimica-aplicada

Provas de Ingresso:
16 Matemática + 07 Física e Química

“Na Licenciatura em Química Aplicada tive
a oportunidade de, logo no primeiro ano,
aprender e aperfeiçoar técnicas laboratoriais
avançadas onde fiz a síntese e purificação
de um fármaco muito utilizado hoje em dia,
o ibuprofeno. Na recta final do curso, executamos um projeto de investigação onde
pomos em prática tudo o que foi ensinado
ao longo dos 3 anos.”

Muh Hussein
3.º ano Lic. Química Aplicada

21

ENGENHARIA
DO AMBIENTE
MESTRADO INTEGRADO | 1.º e 2.º CICLO
Curso de 5 anos e 300 ECTS

O Engenheiro do Ambiente é o profissional que, numa
equipa multidisciplinar, identifica, implementa e gere
soluções inovadoras para a produção e consumo sustentáveis de bens e serviços. É o profissional que suporta
a transição da indústria e das empresas de serviços
do séc. XXI para um futuro sustentável, através da
inovação para a preservação dos recursos do planeta.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Todos os domínios de actividade: projectos interdisciplinares;
sistemas de informação, avaliação e implementação de projectos;
tecnológicos ou de gestão.
Consultoria e projecto: avaliação de impactes ambientais; avaliação
ambiental estratégica; planeamento e ordenamento; avaliação de
riscos; monitorização; ecodesign; análise de ciclo de vida; sistemas
de gestão ambiental e auditorias; reporte ambiental; estratégias
de sustentabilidade; relatórios de sustentabilidade e inventários de
emissões; economia do carbono; sistemas de tratamento de águas,
águas residuais e resíduos; recuperação de solos e habitats.
Indústria: gestão ambiental e de energia; estratégias de sustentabilidade; relatórios de sustentabilidade e inventários de emissões;
economia do carbono; qualidade e segurança; gestão e tratamento
de resíduos e águas residuais; qualidade do ar.
Empresas de serviços: gestão ambiental e de energia; qualidade e
segurança; responsabilidade social e sustentabilidade; inventários de
emissões; gestão de operações.
Administração central: suporte à formulação, execução e monitorização de políticas (mitigação e adaptação às alterações climáticas, qualidade ambiental, conservação da natureza e serviços dos
ecossistemas, gestão de águas e resíduos, economia ambiental);
avaliação e licenciamento de grandes projectos; inspecção ambiental.
Administração regional e local: planos de energia sustentável;
de mitigação e adaptação às alterações climáticas; matrizes de
energia e emissões; planeamento e ordenamento; gestão de
sistemas de saneamento básico; de áreas classificadas; do ambiente e energia, educação ambiental.
Empresas de inovação tecnológica e centros de investigação:
métodos e aplicações tecnológicas inovadoras sobre as áreas
acima referidas, em ambientes interdisciplinares.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/mestrado-integrado-em-engenhariado-ambiente

Provas de Ingresso:
Um dos seguintes conjuntos:
19 Matemática + 07 Física e Química
19 Matemática + 02 Biologia e Geologia
“O curso de Eng. do Ambiente é bastante pluridisciplinar, dando-nos muitas ferramentas que
podemos usar no mundo profissional. Durante
o curso temos vários contactos com a vida profissional, seja através do estágio curricular ou
de algumas cadeiras direccionadas nesse sentido. Na cadeira de projecto, pude fazer a avaliação energética de uma cadeia de ginásios.”

António Carrilho
5.º ano M. I. Engenharia do Ambiente
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ENGENHARIA
BIOMÉDICA
MESTRADO INTEGRADO | 1.º e 2.º CICLO
Curso de 5 anos e 300 ECTS

A Engenharia Biomédica da NOVA desenvolve
tecnologias inovadoras na prevenção, diagnóstico e
tratamento da doença, com especial ênfase na
Instrumentação e Processamento de Sinal, contribuindo para uma melhoria nos cuidados de saúde e na
compreensão do funcionamento do corpo humano.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Dada a abrangência das áreas cobertas pela formação, a par de uma
solidez científica, um Engenheiro Biomédico é, frequentemente, um
elemento chave em equipas pluridisciplinares num vasto leque de
áreas profissionais, nomeadamente em:
- Empresas de equipamento e instrumentação médica ou ligadas
à área da saúde, em geral;
- Hospitais e clínicas;
- Laboratórios de investigação e desenvolvimento públicos e privados (universidades, institutos de investigação científica, multinacionais,etc);
- Indústria farmacêutica e de análises;
- Indústria de biomateriais;
- Empresas de consultoria;
De entre as suas funções, contam-se:
- A criação, desenvolvimento e manutenção de equipamentos biomédicos, quer de diagnóstico (TAC, imagens de ressonância magnética, ecografias, electrocardiogramas, electroencefalogramas, entre
outros), quer terapêuticos (lasers, hemodiálise, fontes radioactivas
para tratamento oncológico, etc.);
- O processamento de dados, por forma a potenciar a informação
extraída dos exames clínicos e a utilização desta na monitorização da
actividade de doentes acamados, idosos ou em risco;
- A síntese e caracterização de novos biomateriais com aplicações
a próteses, implantes, ou tecnologias de apoio para doentes com
limitações;
- A gestão dos recursos humanos e tecnológicos associados à área
da saúde;
- A procura de soluções tecnológicas que melhorem a qualidade
de vida do cidadão, qualquer que seja a sua faixa etária.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/mestrado-integrado-em-engenhariabiomedica

Provas de Ingresso:
19 Matemática + 07 Física e Química

“É um curso multidisciplinar, no qual somos
incentivados a desenvolver projectos, com uma
abordagem sempre inovadora. Fiz vários
estágios no meio clínico, tendo desenvolvido
soluções para as lacunas existentes no sector.
Do ponto de vista curricular, pude desenvolver
um eletrocardiógrafo de raíz, conjugando a
electrónica e a informática.”

Pedro Horta
4.ºano M. I. Engenharia Biomédica
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ENGENHARIA
CIVIL
MESTRADO INTEGRADO | 1.º e 2.º CICLO
Curso de 5 anos e 300 ECTS

A Engenharia Civil é uma área muito abrangente, envolvendo projectos à escala global: podem ser entre
outros, grandes projectos de infra-estruturas e obras
de arte; o desenvolvimento de materiais de construção;
a execução de edifícios eco-eficientes e a conservação
de monumentos. A interacção com outras áreas das
engenharias é cada vez maior, para a optimização dos
materiais construtivos e das soluções estruturais.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Empresas de construção: concepção, planeamento, execução e
gestão de edifícios e obras públicas.
Gabinetes de projecto e consultoria: projecto de estruturas de edifícios,
pontes, viadutos, túneis e fundações.
Administração central, regional e local (direcções gerais e regionais,
autarquias, serviços municipais): ordenamento do território; planeamento urbanístico; protecção 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

“Em Eng. Civil tive a oportunidade de estudar
algumas das infra-estruturas mais emblemáticas de Lisboa, como a Ponte 25 de Abril, através
de visitas às mesmas. Este tipo de iniciativas
permitem uma abordagem hands-on da Eng.
Civil, razão pela qual escolhi a FCT.”

Bernardo Oliveira
3.º ano M. I. Eng. Civíl

27

ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA
E DE COMPUTADORES
MESTRADO INTEGRADO | 1.º e 2.º CICLO
Curso de 5 anos e 300 ECTS

A Engenharia Electrotécnica confere formação em áreas
chave de suporte à sociedade do século XXI. Os electrotécnicos associam o domínio de conhecimentos fundamentais, a competências adicionais que permitem a sua
adaptação à rápida evolução de processos e às exigências
do mercado, o que lhes garante uma carreira profissional
norteada pela inovação tecnológica.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Empresas de automação e robótica móvel: projecto e instalação
de linhas de produção fabris (i.e. automóvel); desenvolvimento de
software para controlo de qualidade de produtos; programação de
controladores lógicos; programação de robots em ambientes 3D.
Empresas ligadas ao sector energético: aplicação de novas tecnologias de distribuição de energia (smart-grid); utilização de energias renováveis; veículos elétricos.
Empresas de telecomunicações: operadoras; prestadoras de serviços a operadoras; fabricantes de equipamento de telecomunicações e computação; start-ups de prestação de novos serviços/
aplicações.
Empresas de serviços: consultoria; programação; banca/finanças.
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

“Neste curso, tenho aprendido com um corpo docente exigente, mas num ambiente
descontraído e cooperativo. Há abertura para
desenvolvermos os nossos próprios projectos,
inclusivamente em parceria com empresas
da minha área. Sinto que sairei da FCT uma
engenheira capaz, versátil e valorizada pelos
empregadores.”

Leonor Paiva
3.º ano M. I. Eng. Electrotécnica e Computadores
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ENGENHARIA
FÍSICA
MESTRADO INTEGRADO | 1.º e 2.º CICLO
Curso de 5 anos e 300 ECTS

O Engenheiro Físico da NOVA actua nas áreas da física
moderna e de grande impacto tecnológico. O conhecimento sólido em ciências básicas, em engenharia
e nas áreas mais recentes da Física aplicada, com
especial enfâse em Instrumentação, permite-lhe
transformar a Ciência em Tecnologia.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
As valências do Engenheiro Físico da NOVA proporcionam-lhe capacidades de:
- Conceber soluções através da aplicação do conhecimento técnico
e científico para a planificação, construção, utilização e manutenção
de estruturas, máquinas e sistemas para o benefício da sociedade;
- Projectar e conduzir experiências científicas e interpretar os respectivos resultados;
- Aplicar conhecimentos científicos, matemáticos e tecnológicos
na investigação e no processo de engenharia aplicado à detecção e
resolução de problemas;
- Avaliar a operação e a manutenção de sistemas, o impacto das
actividades de engenharia no contexto social e ambiental e a viabilidade económica de projectos de engenharia;
- Comunicar transversalmente com as outras engenharias.
Em áreas diversas tais como:
- Investigação e Desenvolvimento
- Instrumentação
- Aero-espacial
- Física médica
- Energia
- Big data
- Consultoria
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/mestrado-integrado-em-engenhariafisica

Provas de Ingresso:
19 Matemática + 07 Física e Química

“Engenharia Física é um curso lato, em contante evolução, com pilares como a programação,
electrónica e ainda física teórica e experimental.
Na FCT tive uma formação muito prática, focada
essencialmente na execução de projectos nas diversas áreas ligadas à tecnologia e física. Um dos
projectos que mais gostei foi o de dimensionar e
construir um levitador magnético, que levitava
uma pilha!”

Ana Isabel Francisco
5.º ano M. I. Eng. Física
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ENGENHARIA
E GESTÃO INDUSTRIAL
MESTRADO INTEGRADO | 1.º e 2.º CICLO
Curso de 5 anos e 300 ECTS

A Engenharia e Gestão Industrial proporciona uma
formação muito rica e diversificada, combinando
uma sólida preparação de base em Engenharia, com
competências específicas de Engenharia Industrial e de
Gestão. Assim, está particularmente bem adaptada
às actuais exigências multifacetadas do mercado, o
que se traduz em excelentes níveis de empregabilidade.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Em todos os domínios de actividade: competência para trabalhos de
natureza interdisciplinar, uso de sistemas de informação e implementação de novos projectos, tecnológicos ou de gestão.
As actividades do Mestre em Engenharia e Gestão Industrial podem
ser muito diversificadas, desde a concepção de sistemas logísticos,
ao desenvolvimento de soluções no âmbito da gestão e controlo da
qualidade, à concepção ergonómica de sistemas, ao planeamento
e controlo da produção, à gestão de projectos e optimização de
processos (no âmbito de produtos ou serviços), entre outras.
Assim, são muito abrangentes as áreas de saídas profissionais:
Consultoria e projecto: gabinetes de estudo e projectos de engenharia
industrial.
Indústrias (do sector mecânico, químico e afins): metalomecânica;
electromecânica e máquinas-ferramentas; químicas; construção
automóvel e indústrias de componentes, entre outras.
Empresas de serviços: Transportes e comunicações; bancos e seguros;
logística e distribuição; organismos de certificação e outros.
Outras saídas: 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

“O objetivo central do curso é formar engenheiros
industriais de topo, com valências na Gestão da
Produção, Logística Industrial, Engenharia da
Qualidade, Engenharia Económica, entre outros.
As áreas de interesse da Engenharia Industrial
são muito diversificadas e por isso sinto-me
capaz de intervir em todo o plano industrial.”

Vasco Arvana
4.º ano M. I. Eng. e Gestão Industrial
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ENGENHARIA
INFORMÁTICA
MESTRADO INTEGRADO | 1.º e 2.º CICLO
Curso de 5 anos e 300 ECTS

A Informática permite construir desde sistemas de
informação, aplicações pessoais, serviços como o Google,
sistemas inteligentes e interactivos, a jogos de computador. Durante o curso, a Engenharia Informática
da NOVA oferece aos alunos oportunidades únicas
a nível nacional de participarem em criativas actividades de inovação, investigação, ou em empresas.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
A empregabilidade dos Engenheiros Informáticos da NOVA é total.
A Informática é uma tecnologia de suporte (enabling technology) essencial à sociedade moderna. As competências do Engenheiro Informático são essenciais em todas as empresas e organizações ligadas
ao desenvolvimento e inovação de serviços, sistemas e produtos, não
só na área das Tecnologias da Informação, mas também noutras tão
diversas como a Energia, a Gestão Empresarial, a Saúde, o Ambiente,
os Transportes, as Telecomunicações, os Conteúdos e o Entretenimento.
Os perfis de actividade do engenheiro informático são inúmeros e
variam ao longo da carreira. Esta flexibilidade é facilitada pela abrangência do curso na área científica da Informática e pelas competências
complementares que são adquiridas ao longo do programa.
Tipicamente, os recém formados em Engenheria Informática são
envolvidos em actividades de desenvolvimento ou concepção de software,
consultoria no apoio ao desenvolvimento de sistemas e produtos informáticos nas organizações, gestão de projectos e produtos, e criação de
empresas. A inserção no mercado de trabalho encontra-se facilitada
através de unidades curriculares específicas, que promovem o envolvimento de alunos em actividades no contexto de empresas e outras
instituicões exteriores ao Departamento, empresas nacionais e globais
tais como a Amazon, a Google, Rovio (Angry Birds), a Riak, a RTP ou a
BBC, a OutSystems, a Novabase, a Deloitte, a Altran. A formação do
Mestrado Integrado em Engenharia Informática da FCT NOVA dá acesso
à acreditação ao nível E2 pela Ordem dos Engenheiros .
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
“Na FCT temos desde o 1° ano aulas prácticas
onde desenvolvemos projectos e onde aplicamos toda a teoria que aprendemos. Tive a
oportunidade de contactar com o mercado de
trabalho antes do último ano do curso, nomeadamente, integrar um projecto na EDP Inovação no sentido de prever os consumos elétricos
através de Inteligência Artificial. O mestrado
oferece um conjunto abrangente de cadeiras
optativas, entre as quais escolhi cinco para me
especializar.”

Maria Nogueira
4.º ano M. I. Eng. Informática
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ENGENHARIA
DE MATERIAIS
MESTRADO INTEGRADO | 1.º e 2.º CICLO
Curso de 5 anos e 300 ECTS

Cerca de 70% de todas as inovações tecnológicas
estão directa ou indirectamente ligadas aos materiais, desde aplicações electrónicas, da biotecnologia
ou energia. Carros, aviões, computadores, televisões,
telemóveis, equipamento desportivo, dispositivos
biomédicos (válvulas artificiais, próteses), entre outros,
necessitaram do desenvolvimento de materiais e
processos de fabrico, a fim de lhes serem conferidas
as propriedades e funcionalidades requeridas.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Indústria: polímeros e plásticos; próteses e biomateriais; produtos
celulósicos e papel; metalomecânica; aeronáutica; electrónica, microelectrónica e optoelectrónica de processos; alimentar; conservação
e conversão de energia; energias renováveis; transportes/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-engenhariade-materiais

Provas de Ingresso:
19 Matemática + 07 Física e Química

“O curso de Engenharia de Materiais permite-nos
pegar em objectos comuns do quotidiano e
dar-lhes aplicações inovadoras, nunca antes
pensadas ou experimentadas. Tive a oportunidade de estudar o comportamento de gotas de
cristal líquido colocadas em teias de aranha, com
o propósito de criar novos sensores. Este
curso proporciona um conhecimento vasto e
um futuro repleto de oportunidades.”

Beatriz Correia
3.º ano M. I. Eng. de Materiais
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ENGENHARIA
MECÂNICA
MESTRADO INTEGRADO | 1.º e 2.º CICLO
Curso de 5 anos e 300 ECTS

A Engenharia Mecânica tem aplicação em todas as
áreas da actividade económica e por isso é universal.
Na NOVA tem um carácter de banda larga em equilíbrio
com especializações nos domínios da mecânica dos
sólidos e dos fluídos, da termodinâmica aplicada, da
mecânica estrutural e do projecto de produtos e de
processos, o que lhe confere uma empregabilidade
elevada. A formação dos engenheiros mecânicos da
NOVA passa pela ligação às empresas.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Manutenção e gestão nas indústrias: extractivas, metalúrgicas,
químicas de base, metalomecânicas, construção e reparação
naval, aeronáutica e automóvel, electromecânicas e electrónicas,
alimentares, químico-farmacêuticas, produção de energia, transportes e comunicações, refrigeração e climatização.
Nas indústrias e nos serviços: projecto de máquinas e equipamentos;
tecnologia industrial e de produção; termodinâmica e aerodinâmica;
mecânica estrutural; equipamento hidráulico e pneumático;
projecto 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-engenhariamecanica

Provas de Ingresso:
19 Matemática + 07 Física e Química

“Nesta Faculdade e em Engenharia Mecânica
encontrei uma equipa docentes capaz e preocupada, Ao longo destes 4 anos na FCT NOVA
pude, entre outros, desenvolver projectos de
engenharia em modelação 3D, um dos quais
consistia na modelação de uma caixa de fundição
que permitia produzir peças em série.”

Sebastião Bandeira
4.º ano M. I. Engenharia Mecânica
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ENGENHARIA DE MICRO
E NANOTECNOLOGIAS
MESTRADO INTEGRADO | 1.º e 2.º CICLO
Curso de 5 anos e 300 ECTS

A tendência actual vai para o reforço das nanotecnologias
de modo a produzirmos, com cada vez vezes menos recurso
a matérias primas, uma imensidade de materiais e dispositivos
para: sistemas das tecnologias da informação e comunicação;
biossensores; nanomaterais para aplicações de terapia e
diagnóstico; nanomateriais para aplicações energéticas;
micro e nanoelectrónica, sabendo desenhar, integrar e
implementar sistemas avançados multifuncionais. Este
mestrado é o passaporte mais directo para este mundo
fascinante, que te levará directamente ao futuro.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
A Microelectrónica 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 electrónica e microelectrónica; empresas de consultoria,
projecto e auditoria; ensino e investigação; nanotecnologias; farmacêutica; tecnologias de informação e comunicação; electrónica
transparente e flexível; sistemas de energia integrados; empresas
de serviços, etc..
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/mestrado-integrado-em-engenhariade-micro-e-nanotecnologias

Provas de Ingresso:
19 Matemática + 07 Física e Química

“Este curso inserido na área de materiais,
possui uma componente multidisciplinar bastante forte, permitindo adquirir conhecimentos
em áreas tão diversas como eletrónica e química.
A ligação com a investigação deu-me a oportunidade de construir um transístor orgânico em
papel com possibilidade de transformar uma
folha de papel comum num ecran.”

Bernardo Madeira
3.º ano M. I. Eng. Micro e Nanotecnologias
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ENGENHARIA
QUÍMICA E BIOQUÍMICA
MESTRADO INTEGRADO | 1.º e 2.º CICLO
Curso de 5 anos e 300 ECTS

Os Engenheiros Químicos/Bioquímicos fazem a
química acontecer! São responsáveis pelo desenvolvimento, projecto e operação dos processos que
produzem os materiais e produtos que consumimos
diariamente. Estes produtos englobam um universo
quase infindável, da água potável ao gás natural,
de produtos farmacêuticos aos plásticos ou produtos alimentares, etc.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
O Mestrado Integrado em Engenharia Química e Bioquímica forma
engenheiros com um perfil de nível internacional numa área em que
a Europa é potência dominante.
A Indústria Química assegura 6% do volume de emprego europeu
e os produtos desta indústria fazem parte da vida quotidiana.
Por outro lado, a biotecnologia moderna é um sector industrial em
acelerada expansão. O futuro destas indústrias está baseado na
inovação e qualificação dos recursos humanos.
Algumas empresas para as quais foram trabalhar recentes Mestres
em Engenharia Química e Bioquímica da FCT NOVA incluem: Galp;
EDP; Repsol; Hovione; GlaxoSmithKline; Veolia; Accenture; Procter
& Gamble; Sonae; Fisipe; Resiquímica – Resinas Químicas; Sapec
Agro; Atral – Cipan; Tagol/Sovena, entre muitas outras..
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/mestrado-integrado-em-engenhariaquimica-e-bioquimica

Provas de Ingresso:
19 Matemática + 07 Física e Química

“O curso de Eng. Química preparou-me para
todas as saídas profissionais na área da Eng.
Química, nomeadamente através de um plano
curricular vasto. Temos oportunidade de dimensionar uma fábrica de relevo para a indústria
química, desde os processos químicos nela
existentes, à viabilização financeira da mesma. Há uma grande proximidade com os professores e profissionais da área.”

João Alves
4.º ano M. I. Eng. Química e Bioquímica
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CONCURSO NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
Notas máximas e mínimas dos candidatos colocados/curso
1.ª FASE 2017/18

2.ª FASE 2017/18

Grau

Nota
mínima

Nota
máxima

Nota
mínima

Nota
máxima

Biologia Celular e Molecular

1.º ciclo

163.2

187.6

165.2

171.4

Bioquímica

1.º ciclo

148 .4

189.6

146.0

167.6

Conservação - Restauro

1.º ciclo

130.4

174.4

130.0

143.6

Engenharia Biomédica

MI

173.2

187.8

174.6

179.4

Engenharia Civil

MI

128.2

149.6

135.0

140.2

Engenharia do Ambiente

MI

127.0

165.6

127.2

166.2

Engenharia de Materiais

MI

146.8

163.0

148.4

149.4

Engenharia de Micro e Nanotecnologias

MI

149.8

186.6

149.4

173.2

Engenharia e Gestão Industrial

MI

159.0

184.6

162.0

166.6

Engenharia Electrotécnica e de Computadores

MI

143.8

188.0

146.6

157.0

Engenharia Física

MI

159.6

185.0

173.2

173.2

1.º ciclo

121.0

157.4

123.2

133.8

Engenharia Informática

MI

154.2

185.2

156.0

180.6

Engenharia Mecânica

MI

157.2

176.4

161.4

168.6

Curso

Engenharia Geológica

Engenharia Química e Bioquímica

MI

141.4

169.4

140.2

173.2

Matemática

1.º ciclo

153.6

187.0

164.2

171.6

Química Aplicada

1.º ciclo

144.8

185.2

135.4

146.6

De acordo com os registos da FCT NOVA face aos estudantes colocados no Contingente Geral
MI - Mestrado Integrado
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OFERTA EDUCATIVA
2.º E 3.º CICLOS

2.º Ciclo - Mestrados
· Análise e Engenharia de Big Data (120 ECTS)
· Arte e Ciência do Vidro * (120 ECTS)
· Bioenergia (120 ECTS)
· Bioquímica (120 ECTS)
· Bioquímica para a Saúde * (120 ECTS)
· Biotecnologia (120 ECTS)
· Ciências Gastronómicas * (120 ECTS)
· Conservação e Restauro (120 ECTS)
· Dinâmica de Sistemas * (Mestrado Europeu) (120 ECTS)
· Educação (90 ECTS)
· Engenharia Civil – Estruturas e Geotecnia (120 ECTS)
· Engenharia Civil – Reabilitação de Edifícios (120 ECTS)
· Engenharia de Membranas (Erasmus Mundus) (120 ECTS)
· Engenharia de Energias Renováveis (120 ECTS)
· Engenharia Geológica (120 ECTS)
· Ensino de Matemática (120 ECTS)
· Estatística para a Saúde * (120 ECTS)
· Fitotecnologia Nutricional para a Saúde Humana *
(120 ECTS)
· Genética Molecular e Biomedicina (120 ECTS)
· Gestão e Políticas Ambientais (120 ECTS)
· Lógica Computacional* (Mestrado Europeu) (120 ECTS)
· Matemática e Aplicações (120 ECTS)
· Matemática para Professores (93 ECTS)
· Microbiologia Médica * (120 ECTS)
· Paleontologia * (120 ECTS)
· Química Bioorgânica (120 ECTS)
· Tecnologia e Segurança Alimentar (120 ECTS)
· Tecnologias de Produção e Transformação AgroIndustrial (120 ECTS)
· Urbanismo Sustentável e Ordenamento do Território
* (120 ECTS)
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3.º Ciclo - Doutoramentos
· Ambiente e Sustentabilidade (180 ECTS)
· Avaliação de Tecnologia (240 ECTS)
· Bioenergia (180 ECTS)
· Biologia (240 ECTS)
· Bioquímica (240 ECTS)
· Biotecnologia (240 ECTS)
· Ciência e Engenharia de Materiais (240 ECTS)
· Ciências da Educação * (180 ECTS)
· Ciências dos Alimentos * (240 ECTS)
· E-Planeamento * (180 ECTS)
· Engenharia Biomédica (240 ECTS)
· Engenharia Civil (240 ECTS)
· Engenharia de Membranas (Erasmus Mundus) (EUDIME)
* (240 ECTS)
· Engenharia Electrotécnica e de Computadores (240 ECTS)
· Engenharia Física (240 ECTS)
· Engenharia Geológica (180 ECTS)
· Engenharia Industrial (180 ECTS)
· Engenharia Mecânica (180 ECTS)
· Engenharia Química e Bioquímica (240 ECTS)
· Estatística e Gestão do Risco (180 ECTS)
· Física Atómica e Molecular (240 ECTS)
· Geologia (180 ECTS)
· História, Filosofia e Património da Ciência e da Tecnologia
(180 ECTS)
· Informática (CMU**) (240 ECTS)
· Matemática (CMU**) (180 ECTS)
· Nanotecnologias e Nanociências (240 ECTS)
· Química (240 ECTS)
· Tecnologias Agroindustriais (180 ECTS)

Programas de Doutoramento
financiados pela FC&T
· Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento
Sustentável * (180 ECTS)
· Biociências Moleculares * (180 ECTS)
· Bioengenharia (MIT**) (300 ECTS)
· Biofísica e Bioquímica das Radiações / Radiation Biology and
Biophysics Doctoral Training Programme (RABBIT) (240 ECTS)
· Catálise e Sustentabilidade (240 ECTS)
· Conservação e Restauro do Património (240 ECTS)
· Construção e Reabilitação Eco-eficientes (240 ECTS)
· Engenharia Biomédica: Instrumentação para Saúde da
NOVA (240 ECTS)
· Engenharia da Refinação, Petroquímica e Química * (180 ECTS)
· Física Aplicada e Engenharia Física (240 ECTS)
· International Neuroscience Doctoral Programme (240 ECTS)
· Materiais e Processamentos Avançados * (240 ECTS)
· Media Digitais * (UTA**) (240 ECTS)
· RMN aplicado à Química, Materiais e Biociências (240 ECTS)
· Química Sustentável * (240 ECTS)
· Saber Tropical e Gestão (240 ECTS)

Estudos Pós-Graduados
· Bioenergia (15 ECTS)
· Construção e Reabilitação Sustentável (20 ECTS)
· Criptografia e Informação (21 ECTS)
· Engenharia das Fachadas (20 ECTS)
· Tecnologia e Qualidade Alimentar (18 ECTS)
· Tecnologias de Produção e Transformação
Agroindustrial (24 ECTS)
· Visualização de Informação * (60 ECTS)

Estudos Avançados
* Curso em Associação
** Cursos em parceria com as universidades
americanas de Massachusetts Institute of Technology
(MIT), Carnegie Mellon University (CMU) e University of
Texas at Austin (UTA)

· Bioengenharia* (MIT**) (60 ECTS)
· Engenharia Geológica para Obras em Meio Urbano (60 ECTS)
· Engenharia Sanitária e Gestão Integrada de
Resíduos (60 ECTS)
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A FCT É Cool!

[Para além de estudar...
a vida na Faculdade
vista pelos estudantes]

No stress - Chega-se ao Campus da FCT na boa.
Há transportes públicos, com horários fiáveis e
flexíveis, para quem vem de Lisboa, ou da margem sul.
Piggy bank – Para quem vem de longe, e para
os fóbicos com os atrasos e que preferem viver
“em cima do acontecimento”, há grande oferta
de alojamento nas redondezas (casas ou quartos) a preços consideravelmente inferiores aos
praticados em Lisboa.
Saving money – Com o dinheiro poupado no
alojamento, podem ir onde quiserem porque
a FCT está apenas a dois passos da praia, do
campo e de Lisboa. Mas os ainda mais poupados, e que não querem perder pitada, podem
ficar-se pelo próprio Campus e, ainda assim,
sentirem a brisa do mar ou as alegrias do ar
livre: o Campus da FCT é o maior, e o que maior
número de espaços verdes integra.
No worries – Para quem precisa de “marrar”
há 28 salas de estudo e a biblioteca tem, para
além de um catálogo dinâmico e constantemente actualizado, gabinetes privados e salas
de grupo. Tudo equipado muito à frente!
Business – Como o Campus não está nas empresas, a FCT traz as empresas ao Campus com,
por exemplo, a realização de JORTEC e Top 7
(seminários e palestras) ou da JOBFEST, uma
feira de emprego a que não podes faltar, assim
como o Roadshow da Novabase.
Party time - Esquece tudo o que julgas saber
sobre festas porque até frequentares as da FCT
sabes zero sobre esta cena. As festas na Faculdade são o máximo: terminam às quatro da
matina e incluem sessões com dj’s e os artistas
que “estão a dar”.
Champions – O segredo para tanta vitória nos
concursos e nas festas da Redbull, da Kit kat
ou da Ben&Jerry? Sem revelar completamente o
segredo do negócio, podemos pelo menos dizer
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que se relaciona com a intensa interacção nas
redes sociais entre os alunos.
Super Champions – Ganhar é um hábito que se
impregna e deve ser por isso que somos mesmo
os maiores numa série de modalidades desportivas, treinando com grande afinco, e em quase
todos os intervalos das canseiras académicas,
jogos de salão como os insubstituíveis matraquilhos, o clássico snooker ou o imperial tiro
ao arco. Também somos mais afinados e divertidos porque as nossas tunas estão sempre nos
tops dos campeonatos do género.
Art fans – A Biblioteca é o teu mundo e
oferece-te exposições de temática variada, com
alguns dos maiores nomes das artes plásticas
portuguesas. E não somos quadrados no que a
géneros artísticos diz respeito – temos núcleos
de fotografia, som, imagem, dança, teatro,
cinema... tantas formas de expressão que
aguardam apenas a tua performance.
Life style – É fácil apanhar a onda na FCT – com
ou sem prancha. O ambiente é mega descontraído num espaço que tem mais cafés e
esplanadas do que pãezinhos na padaria.
Praticamos integração de caloiros e de estudantes de Erasmus – resmas deles todos os
anos. Chamem a isto praxe, divertimento, fun...
o que é verdade é que anualmente fazemos
a maior parada com carros alegóricos e estudantes que seguem, a pé, como mandam
as práticas do fitness, daqui até Almada, com
direito a mergulho em fonte pública. Tudo devidamente autorizado, organizado e na paz!
Friendship – É a única área em que não garantimos a organização... mas os dados do último
estudo feito na matéria apontam para uma
grande prevalência de relações de excepção
entre os alunos porque o convívio é intensivo e
global, ou seja, é diário, entre todos e de todos
os cursos.
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INFRA-ESTRUTURAS
DO CAMPUS

Chega-se ao Campus de Caparica muito rapidamente. O metro de superfície tem uma estação
à porta e, para quem vem de carro, há vários
parques de estacionamento disponíveis.
As possibilidades de alojamento também não
faltam. A Residência Universitária Fraústo da
Silva tem quartos individuais, quartos equipados para portadores de deficiência, quartos duplos, apartamentos T1 e T2, todos com telefone
e pré-instalação de TV. Há zonas comuns com
cozinhas, lavandarias equipadas e salas de
estudo e de convívio. O aquecimento é central,
há 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.
O Campus oferece tudo para uma vida saudável: circuito de manutenção e campos de jogos
– futsal, basquetebol, ténis, vólei de praia e não só.
Também existe uma sala de convívio com matraquilhos e snooker, cantina, restaurantes,
snack-bares e esplanadas, zona para refeições
próprias com microondas, loja de conveniência
e minimercado com horário alargado (das 7:00
às 24:00 e fim de semana), papelaria e loja de
impressão, creche / infantário e ainda uma
agência bancária.
Para o garantir o sucesso dos nossos alunos, a
FCT NOVA tem vários equipamentos que potenciam a sua empregabilidade futura. No Campus
existe uma Biblioteca com salas de leitura com
documentação em livre acesso, empréstimo
domiciliário, empréstimo inter-bibliotecas, acesso remoto a toda a documentação em suporte
digital, serviço de referência e formação de utilizadores, fotocópias, impressões e digitalização
e zona oficial Book-Crossing. Mas não é tudo...
A Biblioteca também disponibiliza computadores,
gabinetes para estudo individual e de grupo,
rede wireless, salas de estudo, um Laboratório de
Design e Inovação com hardware e software que
permitem a produção de conteúdos multimédia,
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equipamento para cegos e amblíopes, sala de
exposições para iniciativas culturais também
abertas ao público em geral, auditório e bar.
Todos os estudantes têm ainda acesso a cobertura wireless, contas de e-mail e espaço em disco
para alojar páginas ou para guardar e gerir trabalhos escolares, fotocopiadoras em self-service
e serviço de reprografia.
A FCT NOVA também tem um Fab Lab, integrado
numa rede global de laboratórios onde se estimula
a criatividade e inovação e onde o conhecimento e
os projectos são partilhados. Disponibiliza ferramentas para a fabricação digital, apoio educacional, operacional, técnico e logístico, para além
de equipamentos de electrónica, de corte laser,
corte vinil, fresadora, hotte e impressora 3D.
Para os acontecimentos festivos, temos à vossa
espera um grande auditório, um auditório multiusos
que todos os anos acolhe a recepção aos caloiros, a
comemoração do aniversário da FCT NOVA, festivais de tunas, peças de teatro, TedEx e muito mais.
ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES (AEFCT)
A AEFCT encerra em si um papel fundamental, funcionando como elo de ligação entre a direcção, serviços da Faculdade 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.
Actividades mais importantes promovidas pela
AEFCT: Semana do Caloiro; JORTEC – Jornadas
Tecnológicas da FCT; Mês Multicultural; JOBFEST
– Feira de Empregabilidade; Bênção das Pastas;
Fórum dos Núcleos. Os sócios da AEFCT podem
usufruir de diversas regalias como descontos
em actividades organizadas pela AE e Núcleos;
protocolo entre a AE e a Ordem dos Engenheiros;
protocolo com a SERS (Sindicato dos Engenheiros da Região Sul), bem como vários acordos com
instituições e empresas que conferem aos estudantes várias vantagens.
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PROGRAMAS
DE MOBILIDADE

ACORDOS BILATERAIS
COM UNIVERSIDADES
ESTRANGEIRAS

D
IRLANDA

1

REINO
UNIDO

12

2

HOLANDA

8

BÉLGICA
LUXEMBURGO

FRANÇA

28

SUÍÇA

2

ANDORRA

PORTUGAL

ESPANHA

92

AUSTRÁLIA 1
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MÓNACO

L

FINLÂNDIA

SUÉCIA

NORUEGA

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, projectos de intercâmbio e
mobilidade entre instituições de Ensino Superior europeias e de países terceiros;
- Projectos de promoção do Ensino Superior europeu.

5

2

1

ESTÓNIA

DINAMARCA

RÚSSIA

LETÓNIA

7

1

7

LITUÂNIA
RÚSSIA
BIELORÚSSIA

26

POLÓNIA

ALEMANHA

UCRÂNIA

1

3

5

ESLOVÉNIA

SÃO MARINHO

ITÁLIA
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MOLDÁVIA

HUNGRIA

ÁUSTRIA

1

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 conhecimentos e a partilha de experiências e
boas práticas.
Para mais informações sobre este programa queira
consultar: http://fellow.unl.pt/index.php/pt/

29

REPÚBLICA
CHECA 10
ESLOVÁQUIA

LIECHTENSTEIN

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 Universidades abrangidas), deverá consultar
www.bemundus.eu/

ROMÉNIA

CROÁCIA

34

BÓSNIA

SÉRVIA

1

KOSOVO

MONTENEGRO

BULGÁRIA

12

MACEDÓNIA
ALBÂNIA

GRÉCIA

10

TURQUIA

21

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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COMO
CHEGAR

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
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AUTOCARROS
TST | www.tsuldotejo.pt
Carris | www.carris.pt
BARCOS
Transtejo | www.transtejo.pt

5’

10’

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

15’

20’

17’

Lisboa
Praça de Espanha

25’ 30’

35’

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

7’

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

31’

Lisboa
Praça do Areeiro

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

33’
Lisboa
Cais do Sodré
(Via Cacilhas)

10’

Lisboa
Belém
(Via Porto Brandão)

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

20’

20’

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

5’

Lisboa
Sete Rios

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

12’

Autocarro 135, 153 ou 161 dos TST
(saída na via rápida, paragem
“Casas Velhas”) e 124 (paragem
“Faculdade”).

Costa de Caparica

15’
Setúbal
(Via Pragal)

40’

31’

7’

Comboio da Fertagus até à estação do “Pragal” e Metro Sul do
Tejo (MST) até à estação “Universidade”.
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A FCT
ABRE AS PORTAS

Vem Ver é uma iniciativa que tem como objectivo dar
a conhecer aos alunos de todos os ciclos de estudos
a FCT NOVA e vivenciar, através de aulas práticas e
experiências, a Engenharia e a Ciência.
Para além de visitas a laboratórios de aulas e de
investigação, os estudantes podem participar em
diversas actividades especialmente preparadas pelos diferentes Departamentos com vista a criar uma
maior proximidade com o mundo do ensino superior
e a investigação, ao mesmo tempo que desfrutam
de um dia no Campus da FCT NOVA.

O Concurso FCT NOVA Challenge (Apoios: Embaixada
E.U.A. e AdP - Águas de Portugal) tem como objetivo
promover nos jovens estudantes do Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias, do ensino secundário,
o interesse pelo conhecimento científico, estimulando
o aparecimento de novos talentos na área das Ciências,
Tecnologias e Engenharia. Oferece aos vencedores a
oportunidade de conhecer, durante uma semana, uma
instituição internacional de referência na área da Engenharia, Ciências e Tecnologia (NASA, Facebook, Google, etc.).
A Direção-Geral da Educação reconhece a importância
deste concurso no âmbito do ensino das ciências e
tecnologias do nível secundário de educação.
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A título de exemplo, na última edição, no Departamento de Química, os participantes “viveram” o
mundo da Análise Forense, uma área em franca expansão, testando a presença de diferentes drogas
em amostras. No Departamento de Informática, foi
lançado um desafio de programação informática, “A
Hora do Código”, que consistia na resolução de puzzles computacionais utilizando uma linguagem de
programação visual de fácil aprendizagem.
Recorrendo à estatística e criptografia, os alunos
que visitaram o Departamento de Matemática participaram em actividades lúdicas como o “ABC da
espionagem”, onde tiveram de descodificar uma importante mensagem encriptada. No Departamento
de Engenharia Electrotécnica e de Computadores,
os alunos foram envolvidos em actividades relacionadas
com sistemas de automação e controlo de elevadores,
simuladores de aeronaves e controlo de drones e os que
visitaram o Departamento de Ambiente, observaram
uma amostra colhida no charco da Faculdade (fitoplâncton, perifíton e macroinvertebrados) e analisaram os
seus índices de qualidade ambiental.
Inscrições abertas em: www.fct.unl.pt/vem-ver

www.novachallenge.fct.unl.pt

A EXPO FCT é organizada anualmente pela FCT
NOVA, no Campus de Caparica, com o objectivo
de apresentar a Faculdade e a sua oferta educativa aos jovens estudantes pré-universitários. Esta
iniciativa pretende facilitar a escolha de formação
superior a estes jovens através de demonstrações/
actividades nas áreas das Ciências e da Engenharia,
envolvendo todos os Departamentos da Faculdade
nas várias vertentes científicas e tecnológicas.
Como habitualmente, a edição de 2018 irá mostrar
a dinâmica científica desta instituição pública de ensino superior, assim como apresentar casos de inovação
tecnológica desenvolvidos nesta Faculdade e nos
seus Centros de Investigação.
Com o objectivo de aproximar a realidade universitária, na sua vertente de Investigação, Inovação
e Tecnologia, à sociedade civil, em particular aos
alunos dos 10.º, 11.º e 12.º anos, a FCT NOVA convida também professores, pais e restantes familiares
para este dia.
Na próxima edição, a par da apresentação de mais
de 150 experiências e demonstrações científicas,
tecnológicas e de índole pedagógica, serão promovidas actividades desportivas e poder-se-á assistir à actuação das Tunas e de grupos de Dança e
de Teatro da Faculdade, dando assim aos visitantes
uma visão global da vida académica desta escola.
Modo de participação em actividades:
Os 14 Departamentos da FCT NOVA estarão abertos
todo o dia, das 9:30h às 17:00h. Cada actividade/
experiência terá a duração aproximada de 15 min.
O número de actividades em cada departamento
varia, podendo as mesmas ser visitadas livremente
(sem marcação prévia).

Inscrições abertas em:
www.expo.fct.unl.pt
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