Universidade
Portucalense.
Aqui começa
o futuro.

Vive a
Universidade.

Viver a Portucalense é fazer escola.
Não apenas nos anos em que cá
estiveres, como em toda a tua vida.
A Universidade Portucalense pretende
afirmar-se como um paradigma de
conhecimento e excelência no ensino
superior em Portugal. A taxa de
empregabilidade veriﬁcada nos vários
cursos revela que o nosso trabalho resulta
no sucesso de quem escolhe estudar
connosco. E esta é a nossa escola.
Quando vives a Portucalense, estás a viver
um lugar único, onde a oferta interdisciplinar
e inovadora, aliada à exigência e ao rigor, te
permite desenvolver competências sólidas
nas diferentes áreas de atuação.

Vive a Região.
Norte de Portugal/Porto
A Portucalense é uma Universidade do
Porto e do Norte de Portugal, que vive
e dá mais vida à região e se assume
como seu motor de desenvolvimento
económico, social e cultural.
Zona Universitária
A Portucalense está localizada no polo
universitário da Asprela, na freguesia de
Paranhos, na cidade do Porto. À porta
da Portucalense estão disponíveis vários
meios de transporte, como o Metro e os
autocarros da STCP, que te permitem viver
de igual forma o campus e a cidade.
A Universidade dispõe ainda de um amplo
parque de estacionamento.

Vive a Academia.
Instalações/Espaços
Na Portucalense, queremos que vivas
o espaço como se fosse teu. Por isso,
criámos um conjunto de valências que
te permitem encontrar na Universidade
tudo o que precisas para fazer dela a
tua “segunda casa”: extensos jardins,
fóruns, bares, esplanadas, biblioteca,
laboratórios de informática disponíveis
24 horas por dia e rede Wireless em
todo o campus.
Gabinete de Ingresso
O Gabinete de Ingresso é a primeira
porta de acesso à Universidade
Portucalense, onde se realizam as
candidaturas a todos os cursos,
prestando-se todos os esclarecimentos
relativos à oferta formativa.
Gabinete de Apoio ao Aluno
O Gabinete de Apoio ao Aluno tem
como um dos seus objetivos identificar
as principais dificuldades inerentes ao
processo de transição para o Ensino
Superior, visando uma adaptação bemsucedida dos alunos e a promoção do
seu sucesso académico, desenvolvimento
e bem-estar. Presta apoio no percurso
académico e profissional, bem como nas
dificuldades pessoais e sociais.

Gabinete de Relações Internacionais
O Gabinete de Relações Internacionais
coordena o Programa Erasmus+ e
funciona como estrutura de apoio à política
de relações internacionais da Universidade.
Outros serviços complementares
• Biblioteca
• Gabinete de Ação Social
• Gabinete de Qualidade e Avaliação
Tutorado
Programa de apoio dos docentes à
transição e adaptação de estudantes
ao ensino universitário.
Atividades
• AEUPT (Associação de Estudantes)
• Atividades regulares: Seminários,
Conferências, Visitas de Estudo
• ELSA (Associação Europeia de
Estudantes de Direito)
• ESA - Erasmus Students’ Association
• Núcleos de Estudantes dos ciclos
de estudos
• Tuna Académica
• Tuna Feminina
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Seguro escolar
No ato de inscrição os alunos ﬁcam
com direito a:
a) um seguro escolar que abrange
situações de morte, invalidez permanente,
despesas de tratamento, repatriamento
e responsabilidade civil;
b) um seguro de Proteção Escolar com
cobertura de desemprego involuntário
e baixa médica, mediante condições
divulgadas na página da Portucalense.
Apoio aos bons Alunos
Bolsa de Promoção da Qualidade:
Para os alunos que concluíram o Ensino
Secundário com média ﬁnal não inferior a
dezasseis valores, que se matriculem em
cada um dos cursos do 1º ano do 1º Ciclo
de Estudos.
Bolsa de Mérito Escolar: Para alunos
de cada ano letivo e de cada um dos
cursos de 1º e 2º Ciclo, que tenham obtido
a classiﬁcação mínima de catorze valores,
no ano letivo imediatamente anterior.

Investigação.
A UPT promove e apoia linhas de
investigação situadas dentro das áreas
preferenciais da sua atividade. Os centros
de investigação são baseados em equipas
de trabalho mobilizadas em função de
projetos:
CIG - Centro de Investigação Gallaecia
IJP – Instituto Jurídico Portucalense
INPP – Instituto de Desenvolvimento
Humano Portucalense
REMIT – Research on Economics,
Management and Information Technologies
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O teu futuro
aqui e agora.

1º Ciclo - Licenciaturas

Bolsas para alunos
que concluem ensino
secundário com
média superior ou
igual a 16 valores.

‣MULTIMÉDIA E ARTES

‣ECONOMIA

Provas de ingresso:
Desenho ou Geometria Descritiva
ou Matemática

Provas de ingresso:
Matemática A ou Matemática A e
Economia ou Matemática A e Português

Cursos em regime
diurno e/ou
pós-laboral.

‣ARQUITETURA E URBANISMO

‣GESTÃO

(MESTRADO INTEGRADO)

Provas de ingresso:
Economia ou Português ou Matemática

Provas de ingresso:
Geometria Descritiva ou História da
Cultura e das Artes ou Matemática

‣MARKETING
Provas de ingresso:
Economia ou Português ou Matemática
Aplicada às Ciências Sociais

‣ENGENHARIA E GESTÃO
INDUSTRIAL
Provas de ingresso:
Física e Química e Matemática A

‣EDUCAÇÃO SOCIAL

‣ENGENHARIA INFORMÁTICA

Provas de ingresso:
História ou Geografia ou Português

Provas de ingresso:
Matemática A ou Matemática A e Física
e Química ou Matemática A e Português

‣PSICOLOGIA
Provas de ingresso:
História ou Geografia ou Português

‣SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
PARA GESTÃO
Provas de ingresso:
Matemática ou Economia

‣GESTÃO DA HOSPITALIDADE
Provas de ingresso:
Economia ou Português ou Matemática

‣DIREITO
Provas de ingresso:
Português ou História ou Geografia
‣RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Provas de ingresso:
Português ou História ou Inglês
‣SOLICITADORIA
Provas de ingresso:
Português ou História ou Economia

‣TURISMO
Provas de ingresso:
Português ou Geografia ou Economia

Elevado número de parcerias com
empresas
Cursos que integram seminários e
workshops com oradores nacionais ou
internacionais, visitas de estudo
e análise e estudo de casos reais.
Corpo docente reconhecido
Corpo docente com formação académica
de topo e com perfil e experiência de
mercado relevantes na área.

Forte ligação ao mercado de trabalho
Forte desenvolvimento de competências
técnicas e comportamentais,
nomeadamente através de práticas
pedagógicas reconhecidas: resolução de
problemas reais, trabalhos e discussão em
grupo, apresentações orais com retorno
da equipa docente e personalidades
convidadas.

Proximidade professor estudante
Relação próxima e personalizada dos
docentes com os estudantes. Laços fortes
com a rede Alumni UPT.
Campus universitário de excelência
Localização num dos maiores campus
de conhecimento e inovação da Europa
(Asprela), onde trabalham, investigam
e estudam mais de 50 000 pessoas
diariamente.
A Portucalense dispõe de vários recursos
onde pode encontrar tudo o que precisa:
salas de trabalho, plataformas de suporte
ao ensino, ensino à distância, bar,
restaurante, biblioteca, acesso a bases
de dados, espaços verdes, parques de
estacionamento, acessibilidade imediata à
rede de metro.
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Fala connosco.
Gabinete de Ingresso
Email: ingresso@upt.pt
T. (+351) 22 557 2222/23
M. (+351) 22 969 773 967
800 270 201

Rua Dr. António Bernardino
de Almeida, 541/ 619
4200-072 Porto
www.upt.pt

