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TODOS OS CURSOS RECONHECIDOS PELA A3ES  
(Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)
E TODOS OS CURSOS DE ENGENHARIA RECONHECIDOS
PELA ORDEM DOS ENGENHEIROS.

PERFIL CURRICULAR QUE APOSTA EM COMPETÊNCIAS 
COMPLEMENTARES PARA UMA MELHOR INTEGRAÇÃO NO 
MERCADO DE TRABALHO.

RECONHECIDA PELA EXCELENTE RELAÇÃO 
PROFESSOR-ESTUDANTE.

CURSOS COM ALTA EMPREGABILIDADE.

INVESTIGAÇÃO RECONHECIDA INTERNACIONALMENTE 
COM 8 ERC’s Grants (European Research Council) -14M€.
80% DOS CENTROS DE INVESTIGAÇÃO CLASSIFICADOS
COM EXCELENTE E MUITO BOM. 

UM DOS MAIORES CAMPI DA EUROPA, COM UMA INTENSA 
VIDA ACADÉMICA (CULTURA, DESPORTO, SOCIAL, ETC.).

BOAS ACESSIBILIDADES (AUTOCARRO, COMBOIO E METRO). 
A 15 MINUTOS DO CENTRO DE LISBOA, A 20 MINUTOS DO 
AEROPORTO INTERNACIONAL E A 10 MINUTOS DA PRAIA.

PORQUÊ 
A FCT NOVA?



Entre o 1.º e o 2.º Semestre
Competências Transversais para a Ciência e Tecnologia (CTCT)
(Comunicação em Ciências e Tecnologia; Preparação de Curriculum/Entrevista 
Profissional; Pesquisa e Análise de Informação; etc)

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS)

Programa de Introdução à Investigação Científica 
ou à Prática Profissional (PIIC/PIPP)

Empreendedorismo

Dissertação de Mestrado

1.º ANO

2.º ANO

3.º ANO

4.º ANO

5.º ANO

5 
semanas

“As hard skills 
garantem a entrevista, 

as soft skills
garantem o emprego”

A FCT NOVA foi pioneira na criação de um percurso académico que, à semelhança das grandes 
escolas internacionais, aposta no desenvolvimento das soft skills dos alunos. Além da excelente 
formação técnica da especialidade, todos os alunos da FCT NOVA são preparados para trabalhar 
em equipa, desenvolver a capacidade de comunicação, saber gerir o tempo, resolver problemas, 
ter pensamento crítico e fortalecer a capacidade de iniciativa, o sentido de responsabilidade, 
a criatividade, a liderança, e a capacidade de adaptação. Áreas cada vez mais importantes para 
a contratação de profissionais e integração no mercado de trabalho. Com esta estrutura educativa 
a FCT NOVA marca o seu compromisso em criar profissionais completos, preparados tanto ao nível 
técnico e de especialização, como ao nível das soft skills.

PERFIL CURRICULAR 
FCT NOVA

COMPETÊNCIAS 
DESENVOLVIDAS
capacidade de comunicação
gestão do tempo
resolução de problemas
pensamento crítico
criatividade
liderança
capacidade de adaptação



OFERTA  EDUCATIVA
LICENCIATURAS, MESTRADOS INTEGRADOS 
E DE CONTINUIDADE

 1.º Ano 2.º Ano 3.º Ano 4.º Ano 5.º Ano

Licenciatura Mestrado de Continuidade
Doutoramento

Mestrado Integrado

Grau de Licenciado Grau de Mestre Grau de Doutor

CANDIDATO
Ser titular de um curso de ensino 
secundário ou de habilitação 
legalmente equivalente.

Submeter a candidatura online 
ao Concurso Nacional de Acesso 
ao Ensino Superior, pela Direção-
-Geral do Ensino Superior.

Realizar os exames nacionais 
correspondentes às provas de 
ingresso exigidas para o curso 
da FCT NOVA que pretende 
ingressar e obter em cada prova 
de ingresso exigida para esse 
curso uma classificação igual 
ou superior à mínima 
fixada  (mínima: 95) .  

1

3

2

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

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

Biologia Celular e Molecular

Bioquímica

Conservação-Restauro  

Engenharia Geológica

Matemática

Matemática Aplicada 
à Gestão do Risco

Química Aplicada

Engenharia do Ambiente  
Engenharia Biomédica
Engenharia Civil    
Engenharia Eletrotécnica 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

      
      Genética Molecular e Biomedicina
      Microbiologia Médica
      Biotecnologia
      Bioquímica

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

    Conservação e Restauro
    Arte Ciência do Vidro e da Cerâmica

   Engenharia Geológica
   Paleontologia

  Matemática e Aplicações
  Ensino da Matemática
 
 Matemática e Aplicações

Bioenergia
Biotecnologia
Bioquímica
Genética Molecular e Biomedicina
Química Bioorgânica
Tecnologia e Segurança Alimentar
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MESTRADOS DE CONTINUIDADE



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

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 projetos nas áreas da poluição 
ambiental e biorremediação. 
Investigação: em diversas áreas da Biologia com 
ênfase em Genética Molecular, Microbiologia, 
Biologia Celular e Molecular.
Agências governamentais: estudos; projetos 
e pesquisas nas áreas da Biologia e da Ciência 
Forense.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/licenciatura-em-
biologia-celular-e-molecular

“Com este curso tive a oportunidade
de estagiar na Fundação Champalimaud, 
com um projeto sobre a nutrição 
e o comportamento utilizando a mosca 
da fruta como animal modelo. 
Esta experiência abriu-me os horizontes 
para a área que gostaria de trabalhar: 
as neurociências.“

Engloba várias áreas científicas em 
rápida evolução e permite aos alunos 
o acompanhamento 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.

BIOLOGIA CELULAR 
E MOLECULAR
LICENCIATURA | 1.º CICLO 
Curso de 3 anos e 180 ECTS, dando acesso ao 2.º Ciclo

David Almeida
Licenciatura Biologia
Celular e Molecular 



PROVAS DE INGRESSO:
Um dos seguintes conjuntos:
07 Física e Química
02 Biologia e Geologia
16 Matemática + 07 Física e Química

“Escolhi esta Faculdade porque é a única que 
tem experiência em laboratório no primeiro ano. 
Neste curso, entre outras coisas, aprendemos 
a isolar e a purificar o DNA, uma técnica muito 
importante para o desenvolvimento de novos 
compostos para o tratamento de doenças 
como o cancro. Estudar na NOVA permitiu-me 
integrar uma equipa de investigação
e desenvolver um projeto.”

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

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.

BIOQUÍMICA

LICENCIATURA | 1.º CICLO 
Curso de 3 anos e 180 ECTS, dando acesso ao 2.º Ciclo

Cátia Soares 
Licenciatura 
Bioquímica



PROVAS DE INGRESSO:
Uma das seguintes provas:
03 Desenho
16 Matemática
12 História da Cultura e das Artes

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Cultura: museus nacionais, regionais e 
municipais; colecionadores privados; fundações 
e associações.
Empresas de serviços: área do património 
cultural: conservação e restauro de bens 
culturais; análise e autenticação de obras de 
arte; consultoria.
Administração central, regional e local: 
autarquias; conservação e restauro de obras de 
arte pública; coleções municipais; organismos 
do Estado tais como 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

“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 
Licenciatura 
Conservação-Restauro

Como conservar-restaurar o nosso 
património cultural, em que estado 
de degradação é que se encontra e quais 
as melhores e mais recentes técnicas 
para o preservar ou recuperar? Nesta 
licenciatura vais saber como responder 
a estas questões. A interdisciplinaridade, 
o trabalho de campo e as visitas 
a instituições de referência construirão 
uma formação de qualidade para 
preservar preciosas obras de arte 
e um património cultural único. 

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



PROVAS DE INGRESSO:
Um dos seguintes conjuntos:
19 Matemática A + 07 Física e Química
19 Matemática A + 02 Biologia e Geologia

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 atuação 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:
 - prospeção, captação e proteção de águas 
subterrâneas;
 - prospeção e exploração de inertes para a 
indústria da construção;
 - prospeção e exploração de minérios e de 
rochas ornamentais;
 - geologia do petróleo;
 - planeamento regional e urbano;
 - proteção contra os riscos naturais.
Integração em equipas que desenvolvam 
atividades nas vertentes de preservação e 
recuperação do ambiente.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/licenciatura-em-
engenharia-geologica

“No secundário achamos que geologia 
é só rochas mas neste curso, com cadeiras 
práticas e de engenharia, somos confrontados 
com a sua amplitude, praticabilidade 
e empregabilidade. Ganhamos experiência 
na prospeção de solos, na identificação 
e exploração de recursos minerais para 
a indústria. Por exemplo, fazemos estudos 
para escolher o melhor método a utilizar 
na perfuração de um túnel, de modo 
a otimizar o custo/benefício da obra. ”

ENGENHARIA  GEOLÓGICA

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 atual.

LICENCIATURA | 1.º CICLO 
Curso de 3 anos e 180 ECTS, dando acesso ao 2.º Ciclo

Mariana Branco 
Licenciatura 
Engenharia Geológica



PROVAS DE INGRESSO:
19 Matemática A

SAÍDAS PROFISSIONAIS
A versatilidade da Licenciatura em Matemática 
da FCT NOVA faz com que seja um dos cursos 
consistentemente com taxa de desemprego 
praticamente nula. Quer seja como Analista, 
Consultor, Estatístico, Professor ou em 
profissões mais recentes, como Cientista 

“Nesta licenciatura percebi como a matemática 
resolve problemas em filas de supermercado, 
estimando o tempo que demora e propondo 
soluções para diminuir os tempos de espera, 
ou que os números primos servem para 
encriptar mensagens. Vim com intuito de ser 
professor, mas a dimensão do curso já me 
estimulou a seguir outros caminhos e a apostar 
na investigação científica em Estatística. 
Com esta licenciatura ficamos preparados 
para lidar com qualquer problema.”

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, abstração, 
espírito crítico – que são desenvolvidas 
de modo ímpar pelo próprio estudo 
da Matemática e que são fundamentais 
na abordagem e resolução 
de problemas novos.

MATEMÁTICA
LICENCIATURA | 1.º CICLO 
Curso de 3 anos e 180 ECTS, dando acesso ao 2.º Ciclo

Vitor Augusto
Licenciatura  
em Matemática

de Dados, a formação em Matemática da 
FCT NOVA é uma entrada fácil no mercado 
de trabalho. Um aluno desta licenciatura 
poderá, entre outras possibilidades, 
trabalhar em: Empresas no setor do retalho, 
logística e transportes (construção de 
modelos matemáticos para planeamento, 
desenvolvimento e funcionamento dessas 
empresas); Empresas de gestão de informação 
(analisando dados, elaborando estatísticas, 
utilizando a otimização para transformar dados 
em informação); Laboratórios de investigação 
(descrevendo e modelando fenómenos, 
planeando experiências, para captar, interpretar 
e prever realidade); Escolas do ensino básico 
e secundário (preparando as novas gerações 
para o futuro).
É sabido que um matemático pensa diferente. 
Essa caraterística do matemático é cada 
vez mais reconhecida e valorizada pelas 
entidades empregadoras que procuram nestes 
profissionais o valor acrescentado que lhes 
podem proporcionar pelas formas inovadoras 
de abordar os problemas.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/licenciatura-em-
matematica



SAÍDAS PROFISSIONAIS
As caraterísticas dos profissionais licenciados 
em Matemática Aplicada faz com que sejam 
cada vez mais procurados e valorizados no 
mercado de trabalho. Internacionalmente, 
profissões ligadas à matemática (como atuário, 
estatistico, matemático, data scientist) estão, 
desde há vários anos, nos lugares de topo dos 
rankings internacionais. 
Muitos licenciados pela FCT NOVA, com 
formação em Matemática, estão em lugares 
de destaque em muitas das empresas ligadas 
ao risco, nacional e internacionalmente.
O histórico da FCT NOVA na área 
da matemática, permite-nos afirmar que 
os alunos desta licenciatura poderão, com 
sucesso, integrar o mercado de trabalho 
em empresas como Bancos, Seguradoras, 
Entidades Gestoras de Fundos de Pensões, 
ou outros tipos de empresas, tendo lugar nos 
departamentos financeiros e de análise de risco.
As competências adquiridas nesta licenciatura 
permitirão aos alunos ingressar de imediato 
no mercado de trabalho, bem como prosseguir 
para estudos avançados ao nível do 2.º ciclo, 
em especializações tão diversas como Atuariado, 
Estatística, Data Science, Matemática Financeira.
Mais Informações:
www.fct.unl.pt/ensino/curso/licenciatura-em-
matematica-aplicada-gestao-do-risco

PROVAS DE INGRESSO:
19 Matemática A

MATEMÁTICA APLICADA
À GESTÃO DO RISCO
LICENCIATURA | 1.º CICLO 
Curso de 3 anos e 180 ECTS, dando acesso ao 2.º Ciclo

Os desafios atuais das empresas ligadas 
ao risco, tais como banca, seguros, fundos 
de pensões e finanças, necessitam 
cada vez mais de profissionais com 
capacidades de aplicação de 
metodologias matemáticas, estatísticas 
e atuariais que lhes permitam identificar, 
quantificar e gerir os riscos inerentes 
a estas atividades.
A Licenciatura em Matemática Aplicada 
à Gestão do Risco está desenhada para 
formar profissionais com conhecimentos 
sólidos de Matemática Aplicada para 
trabalharem em áreas relacionadas com 
a gestão de risco. É privilegiada, sempre 
que possível, a resolução de casos reais 
em ambiente computacional.

“Vim para este curso porque tem um 
bom equilíbrio entre teoria e prática, está 
bem estruturado e organizado e permite 
juntar cadeiras opcionais que aumentam 
a versatilidade da formação. Em Métodos 
Computacionais em Estatística, uma cadeira 
bastante prática, aprendemos, entre outras 
coisas, a calcular a taxa de mortalidade, 
perceber as razões e fazer previsões 
para o futuro.” 

Catarina Ramos  
Lic. em Matemática 
Aplicada à Gestão do Risco



PROVAS DE INGRESSO:
16 Matemática + 07 Física e Química

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

“Escolhi este curso porque tem uma forte 
componente laboratorial. Neste momento, 
estou na Polícia Judiciária, no setor 
de Biotoxicologia, a analisar amostras de 
heroína e a tratar os dados estatisticamente. 
Ganhei por isso um contacto mais direto com 
o mercado de trabalho e percebi que estou 
mais interessada no meio empresarial do que 
quando entrei no curso. O plano curricular 
garante esta flexibilidade e sinto-me bastante 
satisfeita com a minha escolha.”

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 enveredam por 
campos tão variados como indústria 
química e biológica, síntese orgânica 
farmacêutica ou investigação forense.

QUÍMICA  APLICADA
LICENCIATURA | 1.º CICLO 
Curso de 3 anos e 180 ECTS, dando acesso ao 2.º Ciclo

Rita Anastácio
Licenciatura 
Química Aplicada



“O curso está muito adequado à realidade e é tão 
multidisciplinar que nos enquadra em qualquer 
lugar. Estou a especializar-me em Sistemas 
de Informação Geográfica e Deteção Remota, 
ou seja, recolha de dados com satélites ou drones 
que monitorizam e gerem campos agrícolas, 
florestas, etc. Isto permite otimizar a gestão 
de recursos, avaliar e resolver problemas, verificar 
mudanças provocadas pelas Alterações Climáticas 
e até prevenir e combater incêndios.”

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Todos os domínios de atividade: projetos 
interdisciplinares; sistemas de informação, 
avaliação e implementação de projetos; 
tecnológicos ou de gestão.
Consultoria e projeto: 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; 

PROVAS DE INGRESSO:
Um dos seguintes conjuntos:
19 Matemática A + 07 Física e Química
19 Matemática A + 02 Biologia e Geologia

Cláudio Duarte 
M. I. Engenharia 
do Ambiente

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

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

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 projetos; inspeção 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-engenharia-do-ambiente



SAÍDAS PROFISSIONAIS
Empresas de equipamento e instrumentação 
médica.
Empresas de material farmacêutico.
Hospitais, nas áreas de física hospitalar, 
engenharia clínica e manutenção de 
equipamento.
Laboratórios de investigação e desenvolvimento 
de grandes empresas.
Indústria farmacêutica e de análises.
Laboratórios de faculdades de medicina, 
universidades e organismos estatais.
Indústria de biomateriais.
Empresas ligadas à área da saúde.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/mestrado-
integrado-em-engenharia-biomedica

PROVAS DE INGRESSO:
19 Matemática A + 07 Física e Química

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.

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

Pedro Horta
M. I. Engenharia 
Biomédica



PROVAS DE INGRESSO:
19 Matemática A + 07 Física e Química

A Engenharia Civil é uma área muito 
abrangente, envolvendo projetos 
à escala global: podem ser entre outros, 
grandes projetos 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 interação com outras áreas 
das engenharias é cada vez maior, 
para a otimização dos materiais 
construtivos e das soluções estruturais.   

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

“A FCT NOVA tem docentes e investigadores 
reconhecidos internacionalmente, garantindo 
uma qualidade de ensino acima da média.
Entre as coisas que aprendi está a importância 
de ter em conta a ação do vento para 
dimensionar uma estrutura. É o caso da Ponte 
25 de Abril, cujo tabuleiro possui grelhas 
metálicas para assegurar a estabilidade 
aerodinâmica. Sei que escolhi o curso certo, 
na faculdade certa e já estou com bastantes 
propostas de emprego na mesa.”

Rui Neves 
M. I. Engenharia Civíl

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

ENGENHARIA CIVIL



PROVAS DE INGRESSO:
19 Matemática A + 07 Física e Química

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

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

Leonor Paiva
M. I. Eng. Eletrotécnica
e Computadores 

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Empresas de automação e robótica móvel: 
projeto 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 setor 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

A Engenharia Eletrotécnica confere 
formação em áreas chave de suporte 
à sociedade do século XXI. 
Os eletrotécnicos 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.



PROVAS DE INGRESSO:
19 Matemática A + 07 Física e Química

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

Tiago Moura  
M. I. Engengenharia 
Física

ENGENHARIA FÍSICA

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;
 - Projetar e conduzir experiências científicas 
e interpretar os respetivos resultados;
 - Aplicar conhecimentos científicos, 
matemáticos e tecnológicos na investigação
e no processo de engenharia aplicado
à deteção e resolução de problemas;
 - Avaliar a operação e a manutenção 
de sistemas, o impacto das atividades
de engenharia no contexto social e ambiental 
e a viabilidade económica de projetos 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-engenharia -fisica

“Este curso reúne tudo o que eu gosto
da Física, desde a teoria à engenharia, 
tornado-o um curso bastante versátil. Durante 
o meu percurso académico já criei um protótipo 
de uma pulseira que alerta com vibração 
quando nos afastamos de objetos que nos 
esquecemos frequentemente, como as chaves. 
Os docentes são acessíveis e a polivalência 
do curso dá-nos uma boa preparação para o 
mercado do trabalho. ”

O Engenheiro Físico da NOVA atua 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.



Vasco Arvana 
M. I. Engenharia 
e Gestão Industrial

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Em todos os domínios de atividade: competência 
para trabalhos de natureza interdisciplinar, uso 
de sistemas de informação e implementação 
de novos projetos, tecnológicos ou de gestão.
As atividades do Mestre em Engenharia e Gestão 
Industrial podem ser muito diversificadas, desde 
a conceção de sistemas logísticos, 
ao desenvolvimento de soluções no âmbito 
da gestão e controlo da qualidade, à conceção 
ergonómica de sistemas, ao planeamento 
e controlo da produção, à gestão de projetos 
e otimização de processos (no âmbito de 
produtos ou serviços), entre outras.
Assim, são muito abrangentes as áreas de saídas 
profissionais:
Consultoria e projeto: gabinetes de estudo 
e projetos de engenharia industrial.
Indústrias (do setor mecânico, químico e afins): 
metalomecânica; eletromecânica e máquinas-
ferramentas; 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

“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.”

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 atuais 
exigências multifacetadas do mercado, 
o que se traduz em excelentes níveis 
de empregabilidade.

ENGENHARIA 
E GESTÃO INDUSTRIAL

PROVAS DE INGRESSO:
19 Matemática A + 07 Física e Química

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



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

“O curso é completo, acessível e diversificado. 
No final do primeiro ano aprendi a fazer jogos 
e aplicações. Já lancei uma aplicação de gaming 
aceite na AppStore da Apple, em mais 
de 80 países. O ambiente é excelente, 
os professores ajudam e preocupam-se 
com os alunos. Estando perto da conclusão 
do curso já fui abordado por dezenas
 de empresas, dado o bom nome que a FCT 
NOVA tem, assim como a enorme procura que 
existe por engenheiros informáticos.”

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Desenvolvimento de Software;
Telecomunicações, Media, Internet ;
Atividades de inovação e desenvolvimento de 
serviços e produtos em áreas tão diversas como 
os sistemas de informação empresariais, energia, 
a gestão empresarial, a medicina, o ambiente, os 
transportes, os conteúdos, o entretenimento;
Investigação, Desenvolvimento, e Consultoria ;
Empreendedorismo Digital.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/mestrado-
integrado-em-engenharia-informatica

ENGENHARIA  INFORMÁTICA

Os Engenheiros Informáticos projetam 
e desenvolvem sistemas que suportam 
o funcionamento da sociedade, como o 
Google, controladores de automóveis, 
software para telemóveis, aplicações 
web, jogos de computador, computação 
na cloud, e as aplicações da inteligência 
artificial. A Engenharia Informática da FCT 
NOVA prepara-te para uma carreira de 
sucesso nesta área vital no mundo atual 
e com enorme procura de profissionais 
a nível nacional e internacional. Vem 
construir connosco o futuro da revolução 
informática!

Pedro Cabaço 
M. I. Engenharia
Informática

PROVAS DE INGRESSO:
Um dos seguintes conjuntos:
19 Matemática A
19 Matemática A + 07 Física e Química
19 Matemática A + 04  Economia



SAÍDAS PROFISSIONAIS
Empresas de equipamento e instrumentação 
médica.
Empresas de material farmacêutico.
Hospitais, nas áreas de física hospitalar, 
engenharia clínica e manutenção de 
equipamento.
Laboratórios de investigação e desenvolvimento 
de grandes empresas.
Indústria farmacêutica e de análises.
Laboratórios de faculdades de medicina, 
universidades e organismos estatais.
Indústria de biomateriais.
Empresas ligadas à área da saúde.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/mestrado-
integrado-em-engenharia-biomedica

PROVAS DE INGRESSO:
19 Matemática A + 07 Física e Química

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 direta ou 
indiretamente ligadas aos materiais, 
desde aplicações eletrónicas, à 
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.

“Escolhi a FCT NOVA porque me identifiquei 
com os valores da Faculdade, porque promove 
uma visão de futuro, é dinâmica e tem sempre 
coisas a acontecer. O curso é uma boa base 
científica para desenvolver qualquer tipo de 
investigação. Estou no primeiro ano e já tive a 
oportunidade de criar células solares, através 
de corantes naturais extraídos de fruta, no meu 
caso usei a framboesa.”

Edgar Coimbra
M. I. Engenharia 
de Materiais



PROVAS DE INGRESSO:
19 Matemática A + 07 Física e Química

“Termodinâmica Aplicada ajudou-me a dar 
resposta a uma questão que sempre tive: 
“Como é que o frigorífico mantém a comida 
fria e porque é que a parte de trás está sempre 
quente?” Estas questões têm como resposta 
as leis da termodinâmica e a ilusão de que
o frigorífico é o corpo mais quente do sistema.
Os professores têm despertado em mim
a curiosidade para explorar novas áreas e sair 
da minha zona de conforto, como estagiar
na Marinha e numa oficina de automóveis.”

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

ENGENHARIA MECÂNICA

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

Sofia Colaço
M. I. Engenharia 
Mecânica

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



Beatriz Simões 
M. I. Engenharia de Micro 
e Nanotecnologias

PROVAS DE INGRESSO:
19 Matemática A + 07 Física e Química

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

“A versatilidade do curso permite adaptar-me 
com facilidade a qualquer projeto, dentro 
de áreas  tão diversas como a eletrónica, 
materiais, entre outras. Já estudei nanopartículas 
para tratamento e diagnóstico de doenças 
cardiovasculares. Também sintetizei 
nanopartículas que, aplicadas em telhas, no verão 
refletem o calor e no inverno absorvem-no. 
As matérias lecionadas são bastante atuais 
provocando, nos alunos, o interesse 
e a vontade de querer saber sempre mais.” 

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

Os engenheiros de micro 
e nanotecnologias estão na linha 
da frente da investigação 
e desenvolvimento relacionados com 
um conjunto vasto de tecnologias, que 
tira partido das propriedades únicas 
dos materiais e sistemas à nanoescala, 
e que vão desde novos nanomaterias 
e nanodispositivos que podem ser 
aplicados num simples smartphone 
ou no tratamento complexo do cancro. 
O curso assenta num conjunto vasto 
de laboratórios altamente especializados 
e equipados com tecnologia de ponta, 
dos quais se destacam os laboratórios de 
nanofabricação e micro/nano-eletrónica.



PROVAS DE INGRESSO:
19 Matemática A + 07 Física e Química

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

“Escolhi primeiro a faculdade e depois o curso. 
O lado prático foi o que mais me atraiu para 
estudar aqui. Tive a oportunidade de produzir 
lipossomas para combater as inflamações 
pulmonares e evitar a sua propagação, num 
trabalho de investigação que envolveu tanto 
laboratórios da Faculdade como um laboratório 
farmacêutico, para ser futuramente produzido 
à escala industrial. Os docentes são bastantes 
acessíveis e ajudam-nos a perceber a 
dimensão e versatilidade do curso.”

Beatriz Dias
M. I. Eng. Química 
e Bioquímica

ENGENHARIA QUÍMICA  
E BIOQUÍMICA

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 setor 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; 
Ascenza; Atral – Cipan; Tagol/Sovena, entre 
muitas outras.
Mais Informações
www.fct.unl.pt/ensino/curso/mestrado-
integrado-em-engenharia-quimica-e-
bioquimica

Os Engenheiros Químicos/Bioquímicos 
fazem a química acontecer, estando 
preparados para resolver os problemas 
mais desafiantes do mundo atual! 
A versatilidade da sua formação, com 
um plano curricular multidisciplinar e de 
banda larga, proporciona competências 
no projeto e operação de processos em 
variados setores industriais, desde a 
refinação e petroquímica à indústria 
farmacêutica. O Engenheiro Químico/
Bioquímico está ainda apto a liderar 
a investigação e desenvolvimento 
sustentável nas áreas da biotecnologia, 
agroalimentar, saúde, ambiente, energia  
e novos materiais.  Pode ainda intervir 
no controlo de qualidade, regulamentação 
ambiental, consultoria e serviços 
comerciais.



CONCURSO NACIONAL DE 
ACESSO AO ENSINO SUPERIOR

Notas máximas e mínimas 
dos candidatos colocados/curso

Curso Grau
Nota

mínima
Nota

máxima
Nota

mínima
Nota

máxima

Biologia Celular e Molecular 1.º ciclo 169.4 194.4 169.2 176.8

Bioquímica 1.º ciclo 165.0 191.4 164.0 173.6

Conservação - Restauro 1.º ciclo 149.4 191.8 148.0 155.4

Engenharia Biomédica MI 178.6 189.2 181.0 186.4

Engenharia Civil MI 126.6 161.8 141.6 177.0

Engenharia do Ambiente MI 136.0 176.0 137.4 153.8

Engenharia de Materiais MI 146.6 170.4 125.2 156.4

Engenharia de Micro e Nanotecnologias MI 151.4 193.2 152.2 165.8

Engenharia e Gestão Industrial MI 165.6 183.8 164.4 169.4

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores MI 142.2 184.8 145.2 179.0

Engenharia Física MI 175.2 191.2 NA NA

Engenharia Geológica 1.º ciclo 114.2 166.6 133.2 139.8

Engenharia Informática MI 165.0 189.4 167.8 182.6

Engenharia Mecânica MI 163.8 190.4 161.6 176.6

Engenharia Química e Bioquímica MI 147.4 189.2 161.2 171.8

Matemática 1.º ciclo 169.4 186.2 131.2 165.0

Matemática Aplicada à Gestão do Risco 1.º ciclo 171.4 197.6 180.2 186.2

Química Aplicada 1.º ciclo 147.2 186.6 148.8 166.0

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

1.ª FASE 2020/21 2.ª FASE 2020/21



31

3

3

10

15

7

104

4

33

11

11

5

1

1
64

38

4

10

1

34

3
1

2

1
7

23

ANDORRA
MÓNACO

SÃO MARINHO SÉRVIA

CROÁCIA

LIECHTENSTEIN

MONTENEGRO
KOSOVO

ALBÂNIA

MACEDÓNIA

LETÓNIA

ESTÓNIA

MOLDÁVIA

UCRÂNIA

BIELORÚSSIA

RÚSSIA

LUXEMBURGO

ESLOVÁQUIA

PORTUGAL
ESPANHA

FRANÇA

REINO
UNIDO

IRLANDA

SUÍÇA

ALEMANHA

ITÁLIA

BÉLGICA

HOLANDA

ÁUSTRIA

REPÚBLICA
CHECA

HUNGRIA

ESLOVÉNIA

POLÓNIA

DINAMARCA

SUÉCIA FINLÂNDIA

GRÉCIA
TURQUIA

ROMÉNIA

LITUÂNIA

RÚSSIA

BÓSNIA

BULGÁRIA

NORUEGA

A FCT NOVA reconhece a  importância 
de expandir experiências, ter contacto com 
outras culturas e outras metodologias. 
Nesse sentido, a FCT NOVA celebra acordos 
com Universidades de todo o mundo para 
te permitir ir ver como se faz lá fora.
Conhece os nossos programas de mobilidade.
Erasmus Mundus (EM) 
Be Mundos
Fellow Mundus
Programa de Bolsas Luso-Brasileiras 
Santander
https://www.fct.unl.pt/estudante/
acolhimento-e-mobilidade

ACORDOS BILATERAIS 
COM UNIVERSIDADES 
ESTRANGEIRAS

PROGRAMAS 
DE MOBILIDADE



INFRAESTRUTURAS 
DO CAMPUS

FabLab
campo de

jogos

entrada 
principal

cantina biblioteca

grande
auditório metrosala de

convívio

Auditório (500 pax)
Residência de estudantes (210 camas)
1600 lugares de estacionamento
Rede wireless em todo o campus
8 restaurantes 
Sala com  micro-ondas (150 pax)
Cantina (450pax)
Sala de convívio (400m2)
2 minimercados
1 papelaria
1 creche
1 FabLab

BIBLIOTECA:
5 salas de leitura
gabinetes de estudo individual
gabinetes de estudo de grupo
3 salas de exposição



HÁ MAIS VIDA NA FCT NOVA

A passagem pela FCT NOVA não se resume 
a tirar um curso. Aqui vais construir o teu próprio 
caminho, muito além das salas de aulas, 
do calendário de exames, dos testes e avaliações. 
Prepara-te para o que a vida académica 
te pode proporcionar e aproveita esta 
experiência ao máximo!
A Associação de Estudantes é das mais 
dinâmicas do país, garantindo uma receção 
ao caloiro informativa, claro, mas muito divertida. 
Ao longo do ano, são mais de 30 núcleos 
de estudantes que promovem encontros 
e atividades para que possas estudar, praticar 
desporto, dançar, dinamizares o teu curso,
jogar xadrez, promover práticas sustentáveis, 
entre tantas outras.
Conta também com os melhores Professores! 
A relação de proximidade entre alunos 
e professores faz parte do nosso DNA. 
Aqui, encontrarás Professores disponíveis 
a orientar-te na vida académica mas também 
naquela que te espera logo a seguir, no mercado 
de trabalho, a criares a tua própria empresa, 
a sentires a tua Faculdade como um porto 
de abrigo. Vais sentir que estarão sempre lá. 
Conta também com uma atmosfera 
vibrante; um Campus em tons de verde, 
jardins e esplanadas para momentos de 
confraternização, estudo, lazer onde não faltam 
dias para banhos de sol. 
Escolher uma Faculdade é mais do que 
o entusiasmo por uma área de estudo; há mais 
vida, para além das salas de aula, na FCT NOVA! 

Bem vindo à margem certa do conhecimento!



COMO 
CHEGAR

PORTO BRANDÃO



HÁ MAIS VIDA NA FCT NOVA
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12’

15’
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33’

7’

31’ 7’

10’ 20’

20’ 5’

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

Lisboa 
Praça de Espanha

Lisboa 
Praça do Areeiro

Lisboa 
Cais do Sodré
(Via Cacilhas)

Lisboa
Belém
(Via Porto Brandão)

Lisboa
Sete Rios

Costa de Caparica

Setúbal
(Via Pragal)

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

METRO
MTS | www.mts.pt

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

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

BARCOS
Transtejo | www.transtejo.pt



www.fct.unl.pt

fctnova 924008005


