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Porque é que a Católica Porto 
é a opção certa?

Católica Porto é, e queremos que seja cada vez mais, sinal de excelência.
Excelência naquilo que somos 
Naquilo que fazemos
Naquilo que sonhamos.
Assim queremos reconhecer-nos
E ser reconhecidos.
Abertos à transcendência
A partir da cultura da nossa terra
Construindo pontes para chegar ao mundo todo.

Manuel Afonso Vaz
Presidente do Centro Regional do Porto
Universidade Católica Portuguesa



Ensino personalizado
Apostamos em turmas mais pequenas, no conhecimento do aluno. No acompa-
nhamento exigente. Os nossos docentes estão presentes e disponíveis.

Tutorias e outros programas
Desenvolvemos programas que acompanham os alunos desde o início e os pre-
param para a ligação futura ao mercado de trabalho.

Programas de desenvolvimento pessoal 
Programas inovadores destinados ao alunos: oficinas de empregabilidade, ADN 
do Jurista, Mentorado da Biotecnologia, Strategic Leadership Hub, Seminários de 
Pensamento Crítico. 

Voluntariado
A CASO – Católica Solidária é uma organização que integra cerca de 200 estu-
dantes que todos os anos se comprometem com O OUTRO (crianças, crianças-
-saúde, mais crescidos, vidas especiais, sem abrigo). Vale a pena ver o que fazem 
em www2.porto.ucp.pt/caso

Acolhimento
Sabemos que a entrada no ensino superior é um momento especial. Por isso existem 
várias atividades que acolhem os novos alunos, integrando-os e apresentando-
lhes a Universidade. 

A Católica Porto apoiou os seus estudantes em mais de 500 000€ anuais, de 
diferentes formas:

• Prémios e Bolsas de Mérito
Premiamos o mérito, através de Bolsas para os melhores candidatos e alunos.

• Apoio social – cada aluno é único!
Temos diferentes soluções: bolsas da DGES, apoio social da Católica, outros 
mecanismos. 
Estudamos e damos respostas para cada caso! Entrevistas em qualquer altura do 
ano. 
Marcações para ee.bolsas@porto.ucp.pt. 
Empresas e particulares estão connosco através do Programa Talentos.

Atividades e dinâmicas
São várias as atividades que os estudantes podem desenvolver. E a Católica Porto 
reconhece-o. No fim do curso receberão o Suplemento ao Diploma, documento 
que comprovará as competências trabalhadas, incluindo estágios em empresas, 
atividades de investigação, dinamização de iniciativas académicas e voluntariado, 
entre outros. 

O que nos caracteriza



Investigação
Os nossos alunos são encorajados a participar em projetos em centros de investi-
gação e noutros existentes nas Faculdades, em conjunto com os docentes e inves-
tigadores. 

Rede Alumni
Ligação entre alunos e Alumni que colaboram em júris de avaliação, programas de 
mentorado, estágios, ...

Empreendedorismo
Incentivamos o empreendedorismo ao longo dos cursos e promovemos projetos de 
negócio nas artes, na biotecnologia, na área social e nos negócios, em geral. Para 
tanto, contamos com consultores que acompanham os projetos desde a sua fase 
embrionária.

A atividade de promoção empresarial na Católica Porto está organizada em qua-
tro áreas que correspondem a domínios temáticos em que a Universidade pode 
“acrescentar valor”: o BioSpin que enquadra as biotecnologias nas suas vertentes 
agro-alimentar, ambiental e da saúde; o ArtSpin com as indústrias criativas em to-
das as suas vertentes, destacando-se o audiovisual; o SocialSpin com a Economia 
Social e o GesSpin enquadrando os domínios em que a gestão e o marketing são os 
factores determinantes.

O ecossistema empreendedor da Católica Porto reúne as empresas nas diferentes 
fases de incubação, as empresas que já saíram e empresas de Alumni que mantêm 
relações próximas com a atividade empreendedora da Universidade. O fomento das 
relações entre si gera valor para todos!



Credibilidade 
nas empresas

Apoio/ajuda no 
planeamento de 

carreira

Orientação 
internacional

Reputação 
académica

Cooperação 
com empresas

Qualidade 
dos cursos

trabalha na sua área de formação

Apreciação dos Diplomados2

Elevada empregabilidade dos diplomado. 
Mais de metade dos que prosseguem estudos 
voltam a escolhar a Católica

84%

70%

 Excelente  Bom
2 Fonte: Trendence Graduate Barometer 2013. Portuguese edition. Universidade Católica Portuguesa

Questionário anual aos recém graduados1

 Mantemos a ligação...
  Dos que ainda não estavam colocados em janeiro, 6 em cada 10 

já estava a trabalhar em maio.

Direito 
94% dos mestres 
a trabalhar, 96% 

dentro da área

Som e Imagem
89% dos mestres 
estão a trabalhar. 

Metade destes em 2 
meses. 88% 

dentro da área

Psicologia 
75% dos mestres 
a trabalhar. 68% 

dentro da área

Economia 
e Gestão

91% a trabalhar 
em 10 meses

Biotecnologia
75% dos mestres 
a trabalhar. 86% 

dentro da área

Enfermagem
82% dos 

que trabalham 
estão na área

Arte, Conservação 
e Restauro

75% dos que 
trabalham estão 

na área*

1  Fonte: Observatório de Empregabilidade 2013 a licenciados e mestres que concluiram o curso em 2011/12. 
Aplicação em fevereiro/março de 2013. 
A Faculdade de Economia e Gestão atualizou os dados dos seus diplomados à data de 30 de maio de 2013
* Dados do Inquérito de Emprego 2012

Empregabilidade

72% 
dos diplomados estão a trabalhar 
ao fim de 3 meses

Elevada empregabilidade dos diplomados1



De setembro a junho
Convide-nos
Participação em feiras de oferta formativa com especial interesse em palestras dirigidas aos alunos 
do secundário (por docentes e/ou antigos alunos).

Participação de docentes e antigos alunos da Católica Porto em Aulas, Conferências, Seminários e 
Workshops para alunos, professores e pais.

Apoio de docentes das nossas Faculdades a trabalhos desenvolvidos por alunos das Escolas. Possi-
bilidade de acesso a biblioteca, laboratórios, aconselhamento,…

De fevereiro a abril
Visite-nos

DIAS ABERTOS DAS FACULDADES

EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA: DIAS DA PSICOLOGIA | campus Foz
 DIA DE PEDAGOGIA SOCIAL | campus Foz
ECONOMIA E GESTÃO: FEG CONVIDA | campus Foz
BIOTECNOLOGIA E SAÚDE: SEMANA ABERTA | campus Asprela
ARTES: DIAS DAS ARTES | campus Foz

comunicacao@porto.ucp.pt
22 619 62 09



comunicacao@porto.ucp.pt
22 619 62 09

PARTICIPE
Fórum para Psicólogos Escolares | www.porto.ucp.pt

ESCOLA DAS ARTES
Festival Internacional Audiovisual Black & White | http://artes.ucp.pt/b&w
Visitas guiadas temáticas à Universidade
Arte Conservação e Restauro - visitas guiadas aos laboratórios de conservação e restauro, física e quí-
mica, fotografia e radiografia, com a possibilidade de participação em workshops temáticos, durante 
os dias abertos.
Som e Imagem - visitas guiadas aos Laboratórios e Estúdios de Gravação Áudio, Vídeo e Artes digitais.

Possibilidade dos alunos das Escolas utilizarem os laboratórios e estúdios de Som e Imagem para a 
realização de trabalhos académicos.
Pergunte-nos como!

FACULDADE DE ECONOMIA E GESTÃO
Oferta de atividades a desenvolver nas Escolas:
. Workshops de apresentação das licenciaturas
. Aulas de economia ou gestão lecionadas por docentes da Faculdade
. Momentos de entrevista a economistas ou gestores (na Faculdade ou nas Escolas)
. Workshops de exploração vocacional
. FEG Convida (referido atrás)
. Católica Porto Teen Academy

ESCOLA SUPERIOR DE BIOTECNOLOGIA
Colaboração ativa com escolas secundárias através de:
.  Disponibilização de trabalhos experimentais em Genética, Química, Alimentação, Ambiente, Trata-

mento de Dados, que os alunos desenvolvem na própria ESB
.  Apresentação de 30 palestras em diferentes temáticas pelos nossos docentes e investigadores, nas 

escolas secundárias/colégios
.  Integração na investigação de alunos do secundário interessados em biotecnologia - www.esb.

ucp.pt/clubedosinvestigadores
. Dinamização da Semana Aberta - www.esb.ucp.pt/semanaaberta
. Organização das Olimpíadas de Biotecnologia - www.esb.ucp.pt/olimpiadasbio
. Oferta da Academia de Férias - www.esb.ucp.pt/academiadeferias
.   Apresentação ao longo do ano de múltiplas palestras de cultura geral 
. Exposição Itinerante sobre Biotecnologia, como forma de divulgação desta área nas Escolas
. Conversas Virtuais com professores e investigadores da ESB
 . Tertúlias em Biotecnologia | www.esb.ucp.pt/ciclotertulias

FACULDADE DE EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA
Aprender a Educar (Professores e Educadores, Pais, Profissionais) | www.fep.porto.ucp.pt
FAPSI – Formação Avançada em Psicologia - www.fep.porto.ucp.pt
SAME – Serviço de Apoio à Melhoria das Escolas - www.fep.porto.ucp.pt/same 
Formação contínua para Professores - www.porto.ucp.pt/formacaocontinua
CUP - Clínica Universitária de Psicologia - www.porto.ucp.pt/cup 
 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
Atividades do CEC – Centro de Enfermagem da Católica 
Projeto Mais Saúde
Enfermeiro na Escola
Comunidades Educativas Mais Saudáveis

Manter laços
Newsletter 

Iniciativas das nossas Faculdades



OFERTA FORMATIVA



• Conservação preventiva
• Métodos e técnicas de registo e análise de obras de arte
• Física, química e biologia aplicadas à conservação
• Conservação de materiais orgânicos e inorgânicos
•  Conservação de arte antiga, arte contemporânea e artes 

decorativas

LICENCIATURA 
ARTE, COnSERvAçãO 
E RESTAURO
www.artes.ucp.pt

Que saídas profissionais terás?
Após a conclusão da licenciatura, poderás integrar equipas em institui-
ções culturais públicas ou privadas que disponham de oficinas, labo-
ratórios de conservação e restauro ou que desenvolvam programas de 
conservação preventiva, como museus, arquivos, bibliotecas, fundações 
etc. De igual modo, poderás integrar equipas em empresas privadas de 
conservação e restauro.
O teu estatuto de licenciado permite-te trabalhar sob a supervisão de 
um conservador-restaurador que tenha grau académico igual ou supe-
rior a mestrado. A tua formação é generalista e permite-te trabalhar em 
áreas que abranjam materiais orgânicos e inorgânicos. 
A posterior especialização numa área definida (pintura, escultura, talha, 
cerâmica, pedra, azulejo, metais) ocorre durante o mestrado e permite-
-te o ingresso na vida profissional, de forma autónoma e individual. 

Como podes prosseguir estudos especializados? 
A nossa Universidade é membro integrante da Rede Europeia para a 
Educação em Conservação e Restauro (ENCoRE) e segue as diretrizes da 
Confederação Europeia das Associações de Conservadores Restaurado-
res (E.C.C.O.), sendo reconhecida a nível europeu. 
A Católica Porto oferece a formação avançada através de Mestrados em 
Conservação e Restauro de Bens Culturais, com a duração de 2 anos. 
Para além do aprofundamento teórico, o aluno terá oportunidade de de-
senvolver a vertente da investigação associada ao desenvolvimento de 
uma intervenção de conservação e restauro sobre uma obra.

Bolsas
Bolsas da Direção Geral do Ensino Superior 
Apoio Social da Católica Porto
Bolsas de Mérito 

Estudantes e Empregabilidade
Atendimentos personalizados para estudo de casos: 
ee.bolsas@porto.ucp.pt

Provas de ingresso (Exames nacionais) 
Português OU História OU História e Cultura das Artes

Que tipo de trabalho prático poderás realizar durante o curso?
Uma das características do curso da nossa universidade reside na ar-
ticulação entre as aulas práticas e a componente teórica e científica, 
logo a partir do 1º ano.
Assim, ao longo dos três anos poderás realizar diversos tipos de inter-
venção em obras reais, em oficina e supervisionadas pelos professo-
res, podendo complementar esta aprendizagem com aulas de exame 
e diagnóstico em laboratório e, ainda, aulas teóricas de contextuali-
zação e enquadramento.

Formação complementar durante a licenciatura. Quais as oportuni-
dades que podes ter durante os semestres letivos? 
Ao longo do curso, e como formação complementar, são oferecidas 
diversas oportunidades aos alunos, que vão desde a participação em 
campanhas de Verão, desenvolvidas em igrejas, museus e outros es-
paços culturais, até à realização de estágios Erasmus em várias es-
colas e universidades europeias. No final, poderás ainda estagiar em 
diversas instituições culturais, ao abrigo de acordos e protocolos ce-
lebrados para esse efeito.

Com que competências ficarás após a frequência da licenciatura? 
O reconhecimento e diagnóstico do estado de conservação dos bens 
culturais e respetivas condições ambientais constituem o objeto de es-
tudo principal, para o qual serão traçadas linhas de intervenção com 
vista à sua conservação. As metodologias de intervenção ser-te-ão 
fornecidas pelas várias unidades curriculares de Técnicas de Preser-
vação e Conservação, que são estruturantes na formação a adquirir. A 
atuação do conservador-restaurador enquadra-se em princípios de-
ontológicos rigorosos e num código ético que é igualmente transmitido 
ao longo do curso.
Após a licenciatura estarás habilitado a:
•	 Reconhecer	a	importância	histórica	e	artística	dos	bens	culturais;
•	 	Conhecer	os	materiais	e	as	técnicas	de	execução	utilizados	na	pro-

dução dos bens culturais;
•	 	Reconhecer	as	patologias	existentes	e	a	identificar	os	fatores	de	de-

terioração responsáveis por essa deterioração;
•	 	Estabelecer	metodologias	de	tratamento	adequadas	aos	problemas	

detetados; 
•	 Conhecer	as	propriedades	dos	materiais	e	sua	conservação;
•	 	Conhecer	e	estabelecer	procedimentos	de	conservação	preventiva;
•	 	Executar	 técnicas	 artísticas	 como	 desenho,	 pintura	 e	 entalhe	 de	

madeira.

A Escola da Artes da Católica Porto é uma das mais jovens instituições desta Universidade, abrangendo várias áreas do saber e da 
criação artística, como a arte-conservação e restauro, o som e imagem e a música.

O que é a profissão de conservador- restaurador?
A licenciatura em Conservação e Restauro fornece-te um conjunto de conhecimentos teórico-práticos, enquadrados por uma visão 
multidisciplinar que cruza saberes das artes e das ciências exatas. O licenciado adquirirá, assim, uma formação base de carácter ge-
neralista que lhe permitirá compreender a composição e o comportamento de materiais tão diversos como: pedra, vidro, cerâmica, 
azulejo, metal, madeira, osso, marfim, couro, papel, tela e, ainda, materiais usados na arte contemporânea, tais como os plásticos.
Este curso integra a ciência, as novas tecnologias e a arte, possibilitando, igualmente, o desenvolvimento de inúmeras competências, 
nomeadamente a capacidade de reflexão e resolução de problemas práticos, a destreza manual ou o trabalho em equipa. A conju-
gação de todas estas vertentes visa o entendimento e a conservação do património histórico-artístico português e reforça a união 
entre tradição e inovação.

Que requisitos deves ter antes de ingressar na universidade?
É conveniente possuir:
•	 Interesse	pelo	património	artístico	e	cultural.
•	 Conhecimentos	básicos	em	alguma	destas	áreas	-	história	da	arte,	física	e	química,	biologia,	geologia.
•	 Interesse	em	desenvolver	uma	diversificada	formação	teórico-prática.
•	 	Espírito	curioso	e	aberto	à	investigação	e	gosto	pela	resolução	de	problemas.	
•	 	Vontade	de	trabalhar	em	equipa	com	profissionais	da	mesma	área	e	de	outras	áreas	do	conhecimento.
•	 	Espírito	aberto	à	diversidade	de	espaços	de	trabalho:	oficinas	de	conservação	e	restauro,	trabalho	in	situ,	laboratórios	de	física,	

química e biologia.
•	 Destreza	manual,	acuidade	visual	e	coordenação	motora.

Contactos
Escola das Artes da Católica Porto | Universidade Católica Portuguesa | Campus Foz

Rua Diogo Botelho, 1327 | 4169-005 Porto

Tel. | 22 6196200

Serviços Académicos | E-mail: s.academicos@porto.ucp.pt www.artes.ucp.pt



• Ensino Personalizado
• 1ª Escola de Direito no Porto 
• Formação Jurídica de Qualidade
• Forte empregabilidade

LICENCIATURA 

DIREITO
www.direito.porto.ucp.pt

O que nos distingue:
ADn do Jurista
Programa que tem em vista a formação de juristas mais com-
pletos e preparados para o exercício da profissão que vierem a 
escolher, pretendendo-se incutir nos alunos qualidades diferen-
ciadoras como: 
-  Capacidade para refletir criticamente sobre problemas novos / 

Criatividade para encontrar as soluções para esses problemas/ 
Espírito de iniciativa, capacidade para trabalhar em equipa, para 
negociar, para comunicar objetiva e eficazmente (com clientes, 
pares e público em geral) / Forte sentido ético. 

Mestrados 
Direito
Direito e Gestão

Bolsas
Bolsas da Direção Geral do Ensino Superior 
Apoio Social da Católica Porto
Bolsas de Mérito

Estudantes e Empregabilidade
Atendimentos personalizados para estudo de casos.
ee.bolsas@porto.ucp.pt

Empregabilidade 
Reflexo do empenho que coloca na qualidade do ensino, a Facul-
dade obteve a melhor classificação a nível nacional no parâmetro 
da empregabilidade dos seus licenciados, na última avaliação das 
universidades portuguesas, e continua a honrar essa distinção, 
todos os anos, com taxas de empregabilidade de 94%

Fonte: Observatório de Emprego 2013 da Católica Porto

Provas de ingresso (Exames nacionais) 
Português OU História OU Matemática

Características do curso:
Duração | 4 anos

Estrutura curricular:
1º ano 
Introdução ao Direito/ Introdução ao Direito Público / Introdução 
ao Direito Privado / Técnicas de Estudo, Investigação e Expressão 
Jurídica / Direito Constitucional/ Teoria Geral da Relação Jurídica/ 
Direito da União Europeia/ Direito Internacional Público/ Discipli-
na opcional não jurídica

2º ano 
Direito Administrativo/ Direito Penal/ Direitos Fundamentais/ 
Regimes Jurídicos Internacionais/ Direito das Obrigações/Direi-
to da Família/ Direitos Reais/ Direito Fiscal/ Formas especiais do 
Crime/ Disciplina opcional jurídica 

3º ano 
Direito Comercial/ Cumprimento e Não Cumprimento das Obri-
gações/ Direito Processual Civil/ Direito do Trabalho, Relações 
Individuais / Direito Processual Penal/ Direito das Sociedades 
Comerciais / Direito do Trabalho, Relações Coletivas / Direito 
das Sucessões/ Direito Processual Administrativo /Seminários 
opcionais

4º ano 
Praticum de Processo Penal/ Processo Executivo e dos Recursos 
/ Praticum de Processo Civil /Disciplinas opcionais e Seminários 
/ Oral Interdisciplinar Geral

Contactos
Escola de Direito do Porto | Universidade Católica Portuguesa | Campus Foz

Rua Diogo Botelho, 1327 | 4169-005 Porto

Tel. | 22 6196200

Serviços Académicos | E-mail: rlina@porto.ucp.pt www.direito.porto.ucp.pt

1º CICLO 2º CICLO

Taxa de 
Emprego

85%

Taxa de 
Emprego

94%

Fonte: Observatório 2013

+ 75% 
considera estar na 
área de formação

Maioria obtém 
colocação até 

1 mês após início 
da procura

Com “muito pouca” 
ou “nenhuma” 

dificuldade

Esmagadora 
maioria a trabalhar 
dentro da área de 

formação

2 em cada 3 
obtêm emprego 

até 3 meses 

71% 
continua 
estudos

82% 
dos quais opta 
por continuar 

na Católica



Ensino em Ambiente de Investigação
www.esb.ucp.pt

BIOEngEnhARIA
MICROBIOLOgIA
CIênCIAS DA nUTRIçãO

Como conhecer melhor a Faculdade? 
Os alunos do secundário e quaisquer interessados podem fazer uma 
visita guiada à faculdade, bastando para isso contactar-nos pre-
viamente através de qualquer um dos meios ao dispor. Além disso 
podem também:
-  inscrever-se para a Semana Aberta em 
 www.esb.ucp.pt/semanaaberta

-  candidatar-se ao Clube dos Investigadores em
 www.esb.ucp.pt/clubedosinvestigadores

-  conversar via Skype ou presencialmente com os coordenadores 
das licenciaturas (marcar com escolas@porto.ucp.pt)

- ver a brochura completa em www.esb.ucp.pt/esb/folheto.pdf

- visitar os nossos canais no youtube e no facebook (ver abaixo)

O que dizem os nossos antigos alunos e seus 
empregadores?
“A minha educação na Escola Superior de Biotecnologia […] abriu-
-me a porta a espetaculares oportunidades profissionais”
João Pedro Pereira, Professor da Escola de Medicina da Universida-
de de Yale, Estados Unidos

“Os licenciados da ESB têm demonstrado elevada capacidade para 
intervir com sucesso em áreas tão diversas como desenvolvimen-
to de projetos, planeamento e gestão da produção, implementa-
ção de novas tecnologias, controlo e gestão da qualidade, logística 
e área comercial.”
UNICER, Bebidas de Portugal SGPS SA

Quais as mais-valias destes cursos? 
Os alunos das várias licenciaturas têm ao seu dispor um semestre 
de estudo fora do país ao abrigo de programas internacionais de 
mobilidade, um programa de mentorado por profissionais e estágios 
curriculares e extracurriculares em indústrias e serviços, incluindo 
saúde. Podem ainda integrar equipas de investigação do Centro de 
Investigação da ESB (que possui o estatuto de Laboratório Associado 
do Estado e cujo mérito é reconhecido nacional e internacional-
mente) e contactar diretamente com profissionais em áreas rele-
vantes para o perfil de formação procurado.

Quais as Provas de Ingresso (exames nacionais) 
necessárias? 
- Ciências da Nutrição: Biologia e Geologia
-  Microbiologia: Biologia e Geologia OU Física e Química OU 

Matemática
-  Bioengenharia: Matemática E Biologia e Geologia OU Matemática 

E Física e Química 

Como pagar as propinas? 
A Universidade Católica estuda cada caso individualmente por forma 
a encontrar soluções para quem está empenhado numa educação de 
qualidade superior. Para saber mais contacte ee.bolsas@porto.ucp.pt

São estas as licenciaturas da ESB: 
- Ciências da nutrição (4 anos)
-  Microbiologia (3 anos)
- Bioengenharia (3 anos) com especialização em Engenharia Alimentar, Engenharia do Ambiente e Engenharia Biomédica

A ESB oferece igualmente mestrados e doutoramentos:
- Mestrado em Biotecnologia e Inovação (3 semestres)
- Mestrado em Engenharia Alimentar (4 semestres)
- Mestrado em Engenharia Biomédica (4 semestres)

- Programa Doutoral em Biotecnologia (8 semestres)
- Programa Doutoral em Enologia e Viticultura (8 semestres)
- Programa Doutoral em Ciência e Engenharia Alimentar e Nutrição (8 semestres)

www.esb.ucp.pt
www.youtube.com/biotecnacatolica

www.facebook.com/catolicaportobiotecnologia

Contactos
Escola Superior de Biotecnologia 
Universidade Católica Portuguesa 
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 400 
4200-072 Porto
Telefone: 800 105 633 ou 22 558 0000

esb@porto.ucp.pt

Porquê preferir a Escola Superior de Biotecnologia 
da Universidade Católica Portuguesa? 
Desde 1984 que a Escola Superior de Biotecnologia (ESB) assegura aos seus alunos uma formação 
científico-tecnológica de excelência aliada ao desenvolvimento integral e cultural, nomeadamente 
através de seminários em pensamento crítico, de humanismo e cultura cristã e de escrita criativa. Os 
diplomados da ESB são bem acolhidos pelo mercado de trabalho, muitos ocupando atualmente lugares 
de destaque nos setores da saúde, ambiente e indústria alimentar.

- Mestrado em Microbiologia Aplicada (4 semestres)
- Mestrado Europeu Sefotech (4 semestres)
- Mestrado Europeu Edamus (4 semestres)

Que cursos oferece a Escola Superior de Biotecnologia?



LICENCIATURA 
ECOnOMIA
gESTãO
www.feg.porto.ucp.pt

• Elevada taxa de empregabilidade
• Forte ligação ao mundo do trabalho
• Experiências académicas internacionais
• Estágios nacionais e internacionais

Transdisciplinaridade no Campus
A Católica é um espaço único de ‘crescimento’, que favorece 
a transdisciplinaridade e o intercâmbio de experiências entre 
os alunos das várias faculdades e cursos: economia e gestão, 
direito, psicologia e educação, teologia, artes, biotecnologia, 
saúde e bioética.
Um ambiente criativo e estimulante que os alunos aprovei-
tam através de iniciativas próprias como a Católica Students’ 
Corporation, a AIESEC, ou a Associação de Estudantes, e an-
corado e dinamizado por projetos da universidade como o 
Spinlogic ou o Católica Porto Management Challenge.

Carreiras Internacionais
A Católica oferece a melhor preparação para fazer o mes-
trado numa universidade de topo no estrangeiro: 20% dos 
alunos da faculdade escolhe esta via para iniciar uma car-
reira internacional!
London Business School, London School of Economics, Lancaster 
University, Barcelona Graduate School of Economics ou a ESADE 
Business School são algumas das escolas que acolhem os alunos, 
servindo de porta de entrada para um novo mundo profissional.

Procuramos talento
30 Bolsas de Mérito
Está entre os 30 melhores alunos que se candidatam à facul-
dade? Sabe que pode estudar na Católica sem pagar propinas, 
ou pagando propinas reduzidas?
Também existe um programa de bolsas sociais para ajudar a 
suportar os custos e é, ainda, possível obter um financiamento.

(a atribuição de uma bolsa integral está sujeita a uma nota de candidatura 

superior a 16 valores)

Contacte-nos!

Porquê Economia e gestão na Católica Porto?

Estudar Economia e Gestão na Católica Porto é uma opção 
por um modelo de ensino diferente e inovador, premiado 
internacionalmente, por ser capaz de preparar melhor os 
alunos para o mercado de trabalho. É uma opção por um 
percurso de vida exigente, centrado no desenvolvimento 
das competências pessoais para enfrentar os desafios das 
profissões que já existem e daquelas que ainda hão de vir 
a existir!

O que nos move é a nossa missão pela empregabilidade e 
liderança
A nossa missão é educar jovens empreendedores e profis-
sionais competentes e socialmente responsáveis para as 
empresas e para as organizações sem fins lucrativos.
Somos motivados pela ambição de preparar os líderes do 
futuro: indivíduos verdadeiramente comprometidos com o 
ideal da sustentabilidade do mundo em que vivemos.

Um ensino pioneiro reconhecido internacionalmente
A OCDE reconheceu na Faculdade de Economia e Gestão o 
ensino para o empreendedorismo como uma das “7 best 
practices” a nível internacional; e considera o programa de 
desenvolvimento de competências transversais, assente no 
SLH - Strategic Leadership Hub, como um modelo de ensino 
altamente inovador.
Os empregadores reconhecem nos alunos da Faculdade 
de Economia e Gestão profissionais competentes e autó-
nomos, capazes de trabalhar em equipa e com espírito de 
liderança.

Mobilidade nos programas Erasmus e Summer Schools
O currículo e os percursos académicos estão desenhados 
de modo flexível para acomodar experiências internacio-
nais de mobilidade Erasmus e Summer Schools sem atra-
sar a conclusão da licenciatura. A Faculdade de Economia e 
Gestão tem registado um número crescente de alunos em 
regime de mobilidade. No ano letivo de 2012/13 a faculdade 
recebeu 31 alunos estrangeiros e enviou 119 para mais de 45 
universidades em todo o mundo.

Contactos
Faculdade de Economia e Gestão da Católica Porto | Universidade Católica Portuguesa | Campus Foz

Rua Diogo Botelho, 1327 | 4169-005 Porto

Tel. | 22 6196269 Email | dirfeg@porto.ucp.pt

Serviços Académicos | E-mail: s.academicos@porto.ucp.pt www.feg.porto.ucp.pt

54%
com remuneração 

anual superior a 
13 mil euros

60%

encontra emprego 
em menos de 

3 meses 

21%
consultoria e 

auditoria 

21%
setor financeiro 

e segurador

O sucesso de um modelo de ensino 
voltado para a empregabilidade

17%
teve experiência 

empresarial

21%
mobilidade na 

Europa e Estados 
Unidos

46%

licenciados com 
idade entre os 21 e 

22 anos 

Um projeto com futuro com elevada 
ligação ao mercado de trabalho

(resultados do inquérito de empregabilidade feito aos alunos que concluíram a licenciatura em julho de 2011) 

95%

encontra emprego 
em menos de 

10 meses 

44%

já realizou um 
Estágio ou Plano 

de negócios



• Serviço Comunitário
• Tutoria individualizada
• Participação em projetos de investigação
• Programa ERASMUS

LICENCIATURA 

PSICOLOgIA
www.fep.porto.ucp.pt

26%

Na FEP oferecemos-lhe todas as condições para concluir com 
êxito as 3 etapas formativas básicas de que precisa para ser um(a) 
Psicólogo(a)!

Mestrado 
Na FEP, o Mestrado em Psicologia tem as seguintes especializações: 
Psicologia da Educação e Desenvolvimento Humano
Psicologia Clínica e da Saúde
Psicologia do Trabalho e das Organizações
Psicologia da Justiça e do Comportamento Desviante

Pode interessar-lhe saber que:
•	 	7	 em	cada	 10	diplomados	de	Mestrado	em	Psicologia	 estão	 a	

desempenhar atividade profissional
•	 	92%	desses	ativos	estão	a	desempenhar	atividade	profissional	

ao fim de 4 meses após conclusão do curso
•	 	8	em	cada	10	considera	estar	a	desempenhar	atividade	profis-

sional regular na sua área de formação

Bolsas
Bolsas da Direção Geral do Ensino Superior 
Apoio Social da Católica Porto
Bolsas de Mérito

Estudantes e Empregabilidade
Atendimentos personalizados para estudo de casos.
ee.bolsas@porto.ucp.pt

Associação de Estudantes
aefep.ucp@gmail.com
www.facebook.com/aefepucp

Contacte-nos!

Provas de ingresso (Exames nacionais) 
Português OU Biologia e Geologia OU Matemática Aplicada às 
Ciências Sociais

Características do curso:
Duração | 3 anos

Com o nosso plano de estudos pretendemos oferecer uma for-
mação inicial sólida no domínio da Psicologia. Para nós é im-
portante favorecer uma abordagem transversal ao estudo do 
comportamento humano, promovendo não só o conhecimento 
das abordagens teóricas e metodológicas clássicas da Psicolo-
gia, como também das inovadoras. Outro objetivo importante é 
proporcionar ao estudante o contacto com as diversas áreas de 
especialização no domínio da Psicologia.

Acompanhamento Individualizado
Aprendizagem em contexto real de trabalho
Aprendizagem suportada na proximidade com a investigação
Internacionalização

Tutoria
Serviço Comunitário
Pensamento Crítico
Programa ERASMUS
Clínica Universitária de Psicologia

E depois?
Em Portugal, a Ordem dos Psicólogos Portugueses regula o aces-
so à profissão de Psicólogo/a. Para esta carreira tem de concluir 
2 ciclos formativos em Psicologia (Licenciatura e Mestrado) e um 
Estágio Profissional da Ordem.
A quase totalidade dos alunos que ingressam na FEP confia-nos 
a sua formação ao longo dos dois ciclos de estudos. Somos, tam-
bém, uma instituição acreditada pela Ordem para o acolhimento 
de Estágios Profissionais.

Contactos
Faculdade de Educação e Psicologia da Católica Porto | Universidade Católica Portuguesa | Campus Foz

Rua Diogo Botelho, 1327 | 4169-005 Porto

Tel. | 22 6196200 - ext. 310 

Serviços Académicos | E-mail: s.academicos@porto.ucp.pt www.fep.porto.ucp.pt

74% 92%

8%

Graduados em 2011/12 Após um Ano (Graduados em 2010/11)

Taxa de Emprego 

Taxa de Desempregoveja mais em www.fep.porto.ucp.pt

Taxa de Emprego



• Aprendizagem em contexto real de trabalho
•  Participação em projetos de intervenção 

comunitária
• Iniciação à investigação científica
• Orientação tutorial individual
• Desenvolvimento humano, social e cultural

LICENCIATURA 

EnFERMAgEM
www.saude.porto.ucp.pt

O que nos distingue:
·  Promoção do desenvolvimento integral  num ambiente universi-

tário caraterizado pela multidisciplinaridade;
·  Enriquecimento curricular graças à oportunidade de participa-

ção em eventos culturais, científicos e seminários de pensa-
mento critico;

·  Ensino de excelência reconhecida com recurso a projetos de in-
tervenção comunitária e iniciação à investigação cientifica;

· Bolsas para mobilidade internacional;
· Promoção do empreendedorismo desde o inicio formação;
·  Iniciativas de voluntariado em diversas áreas e para diferentes 

públicos;
·  Ligação ao mercado de trabalho e acompanhamento na inte-

gração profissional;
· Bolsas de mérito e apoio à continuação de estudos.

Continuação de estudos:
Cursos de pós-graduação, especialização, mestrados e douto-
ramento (todos os ciclos de estudo conferentes de grau estão 
acreditados).

Bolsas
Bolsas da Direção Geral do Ensino Superior 
Apoio Social da Católica Porto
Bolsas de Mérito - Para os estudantes inscritos no primeiro ano 
da licenciatura em enfermagem, o critério de atribuição de bolsas 
tem por base a nota de candidatura. Assim, para os estudantes 
com nota de candidatura igual ou superior a 165,0, a redução do 
valor da propina do 1º ano é de 80%; para os estudantes com nota 
de candidatura igual ou superior a 155,0, a redução do valor da 
propina do 1º ano é de 50%.

Estudantes e Empregabilidade
Atendimentos personalizados para estudo de casos.
ee.bolsas@porto.ucp.pt

Provas de ingresso (Exames nacionais) 
Biologia e Geologia OU Biologia e Geologia E Matemática OU 
Biologia e Geologia E Física e Química.

Características do curso:
Duração| 4 anos

Estrutura curricular:
1º ano 
História de Enfermagem e da Assistência/ Epistemologia da En-
fermagem/ Comunicação em Enfermagem/ Enfermagem e Cor-
poralidade/ Investigação em Enfermagem/ Antropologia/ Psi-
cologia/ Sociologia/ Pedagogia da Saúde/ Bioética/ Anatomia e 
Fisiologia/ Patologia Geral/ Microbiologia/ Nutrição e Saúde

2º ano 
Enfermagem e Adoecer Humano/ Enfermagem e Processos de 
Vida/ Enfermagem e Comportamento Humano/ Deontologia 
Profissional/ Ensino Clínico I - Diagnóstico de necessidades e re-
cursos/ Ensino Clínico II - Introdução à Prática de Cuidados/ Ges-
tão de Cuidados e Supervisão Clínica/ Sistemas de Informação 
em Enfermagem/ Epidemiologia/ Farmacologia/ Patologia Espe-
cial do Adulto e Idoso/ Patologia Especial da Mulher e da Criança

3º ano 
Ensino Clínico III - Prática de Cuidados ao Adulto e Idoso/ Ensino 
Clínico IV - Prática de Cuidados à Mulher e à Criança/ Metodologia 
de Projeto/ Enfermagem da Família e da Comunidade/ Estatística

4º ano
Ensino Clínico V - Intervenção na Comunidade e Ensino Clínico 
VI - Integração à Vida Profissional/ Seminário/ Opcionais: Enfer-
magem em Cuidados Intensivos/ Enfermagem em Emergências/ 
Enfermagem em Cuidados Paliativos/ Assistência à Pessoa com 
Feridas/ Terapias Complementares / Genética / Ecologia e Saú-
de/ Políticas de Saúde 

O Instituto de Ciências da Saúde, que agrega toda a formação na área da saúde em funcionamento nos Centros Regionais de Lisboa, 
Porto e Beiras, integrou a Escola Superior de Enfermagem da Imaculada Conceição, fundada em 1935.
Na sequência do processo de Bolonha, foi implementado um novo modelo de formação em Enfermagem, que se apresenta como um 
projeto de desenvolvimento ao longo da vida e inclui os diferentes ciclos de formação (licenciatura, mestrado e doutoramento), arti-
culando o ensino e a investigação com a prestação de serviços.
A nossa multidisciplinaridade permite olhar com confiança o futuro, partilhando saberes entre diferentes formações e vocações, numa 
vasta rede de relações internacionais.
Promovemos a investigação visando uma prática clínica baseada na evidência e produzimos conhecimento para um vasto campo 
de	intervenção,	tomando	como	objecto	de	estudo	as	respostas	humanas	à	doença	e	aos	processos	de	vida,	visando	a	adaptação	nas	
contínuas transições ao longo de todo o ciclo vital.
Desenvolvemos	projetos	de	intervenção	comunitária	com	especial	atenção	às	populações	mais	vulneráveis	e	com	a	participação	de	
estudantes de diferentes ciclos, em rede com instituições nacionais e estrangeiras.
Contribuímos assim para o progresso da prestação dos cuidados de saúde em Portugal, fundamentados na experiência do passado e 
inspirados na visão cristã do ser humano, enfrentando os constantes e crescentes desafios que se colocam na área da Saúde. 
Juntos, estudantes e docentes, procuramos mais conhecimento para melhor cuidado!

Margarida Vieira
Coordenadora da Área de Enfermagem do Instituto de Ciências da Saúde 

Contactos
Instituto de Ciências da Saúde da Católica Porto | Universidade Católica Portuguesa | Campus Asprela

Rua Dr. António Bernardino de Almeida nº 400 | 4200-072 Porto

Tel. | 22 5580055/12

Serviços Académicos | E-mail: s.academicos@porto.ucp.pt www.saude.porto.ucp.pt



www.artes.ucp.pt

Departamento de Som e Imagem

Licenciatura em Som e Imagem
Ramos de:

AnIMAçãO 3D
MULTIMÉDIA
CInEMA
DESIgn DE SOM

Mestrado em Som e Imagem, Especializações em:

AnIMAçãO 3D
ARTE MULTIMÉDIA 
CInEMA E AUDIOvISUAL
DESIgn DE SOM

Mestrado em:

gESTãO DAS InDÚSTRIAS CRIATIvAS
FOTOgRAFIA

Doutoramento em Ciência e Tecnologia das Artes, 
Especializações em:

ARTE InTERATIvA
InFORMÁTICA MUSICAL

• Uma área de formação presente, com futuro!
• Intercâmbio com projetos internacionais 
•  Ligação ao mundo real de trabalho com mais de 150 empresas em parceria
• Acompanhamento personalizado dos alunos

Escola das Artes da Católica Porto | Universidade Católica Portuguesa | Campus Foz
Rua Diogo Botelho, 1327 | 4169-005 Porto | Tel. 22 6196200
Serviços Académicos | E-mail: s.academicos@porto.ucp.pt





Comunicação e Relações Públicas
comunicacao@porto.ucp.pt

Tel: 22 6196209

www.porto.ucp.pt

Campus Foz
Rua Diogo Botelho, 1327 

4169-005 Porto

Campus Asprela
Rua Dr. António Bernardino de Almeida  

4200-072 Porto
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