Universidade
Portucalense.
A base para a construção de um futuro de sucesso.
The foundation for a successful future.

Viver a Portucalense
é investir no futuro.
Não apenas nos anos em que
os nossos alunos aqui estão,
como em toda a vida depois
de terminado o curso.

Experiencing
Portucalense is
investing in the
future.
Not only during the years our
students spend here, but in their
whole life after graduating.

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.

Quem vive a Portucalense, está
a viver um lugar único, onde a oferta
interdisciplinar e inovadora, aliada
à exigência e ao rigor, permite
desenvolver competências sólidas
nas diferentes áreas de atuação.
A taxa de empregabilidade
verificada nos vários cursos, revela
que o nosso trabalho resulta
no sucesso de quem escolhe
estudar connosco.

Universidade Portucalense aims
to establish itself as a paradigm of
knowledge and excellence in higher
education in Portugal.
The employment rate of our various
degrees shows that our work results
in the success of those who choose
to study with us.

Those who experience Portucalense
are experiencing a unique place,
where an interdisciplinary and
innovative offer join the demand and
rigour that allow sound skills to be
developed in the various fields of
activity.

E esta é a nossa escola.
And that is the legacy of our School.
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A Portucalense
em números.
Portucalense in figures.

6 departamentos
departments

4 unidades de investigação
research units

+50 cursos
degrees
252 professores e colaboradores
teachers and staff

752 protocolos institucionais
institutional protocols

alunos por ano
students per year
alunos diplomados
students graduated
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+3.000

+30.000
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5 razões
para estudar na UPT.
5 reasons to study at UPT.
Cinco pilares que já apoiaram o futuro de mais de 30.000 alunos formados.
Five pillars that have already supported the future of more than 30,000
students who have graduated.

Forte ligação ao mercado de trabalho
Strong connection to the labour
market
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.
Strong development of technical and
behavioural skills, namely through
recognized pedagogical practices:
real problem solving, group work and
discussion, oral presentations with
feedback from the teaching staff and
invited public figures.

Importante rede de parcerias com
empresas
Significant network of
partnerships with companies
Cursos que integram seminários e
workshops com oradores nacionais
ou internacionais, visitas de estudo
e análise e estudo de casos reais.
Courses that include seminars and
workshops with national or international
speakers, field trips and real-life analysis
and case studies.

Corpo docente reconhecido
Renowned faculty
Corpo docente com formação
académica de topo e com perfil e
experiência de mercado relevantes
na área.
Highly qualified faculty with top
academic training and profile, and
market experience in the relevant field.

Campus universitário de excelência
University campus of excellence

Proximidade professor-estudante
Teacher-student proximity
Relação próxima e personalizada dos
docentes com os estudantes. Laços
fortes com a rede Alumni UPT.
Close and personal teacher-student
relationship. Strong links to the Alumni
UPT network.
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Localização num dos maiores campus
de conhecimento e inovação da Europa
(Asprela), onde trabalham, investigam
e estudam mais de 50 000 pessoas
diariamente.
Set in one of the major knowledge and
innovation campus in Europe (Asprela),
where more than 50,000 people work,
research, and study every day.
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.
Portucalense has several resources
where you can find anything you may
need: workrooms, education support
platforms, distance education, cafeteria,
restaurant, library, access to databases,
green spaces, parking lots, direct
access to the subway.
Universidade Portucalense.
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Viver a Região.
Experience this Region.
Porto/Norte de Portugal.
Porto/North of Portugal.
A Portucalense é uma universidade do Porto e do Norte de
Portugal, que vive e dá mais vida à região e se assume como
motor de desenvolvimento económico, social e cultural.
Portucalense is a University from Porto and the North of Portugal, living and giving life to this region, and it sees itself as a
driver of economic, social, and cultural development.

Zona Universitária.
University Area.
A Portucalense está localizada no polo
universitário da Asprela, o maior e mais
importante hub de ciência e tecnologia
da cidade do Porto.
Portucalense is located at the university hub
of Asprela, the largest and most important
science and technology hub in the city
of Porto.
Junto à porta da Portucalense estão
disponíveis vários meios de transporte,
como o Metro e os autocarros da STCP,
que permitem viver de igual forma o campus
e a cidade.
Several means of transportation are available
just outside of Portucalense, such as the
subway or the STCP buses, allowing you to
experience life both in campus and in t
he city.

P
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Uma segunda casa
para os nossos alunos.

Home away from home for our students.
Na Universidade Portucalense, os estudantes encontram tudo o
que precisam para fazer dela uma “segunda casa”.
At Universidade Portucalense, students find everything they
need to truly make it their “home away from home”.

A Portucalense proporciona uma vivência
académica particularmente dinâmica que se
traduz numa multiplicidade de organizações
estudantis, umas mais viradas para o
conhecimento, outras para a cultura e outras
ainda para o desenvolvimento pessoal.
Portucalense provides a particularly dynamic
academic experience that translates into
a multiplicity of student organizations,
some more focused on knowledge, others
on culture, and still others on personal
development.

Anfiteatros, auditórios, fóruns, biblioteca, laboratórios de
informática disponíveis 24 horas por dia, jardins, esplanadas,
bar e refeitório.
Amphitheatres, auditoriums, forums, library, IT labs available
24/7, gardens, outdoor terraces, cafeteria, and canteen.

Os nossos grupos académicos
Our academic groups
AEUPT - Associação de Estudantes Students’ Association

AAUPT - Associação de Antigos Alunos Alumni Association
ELSA - European Law Students Association
ESA - Erasmus Students Association

NEES - Núcleo de Estudantes de Educação Social Social Education
Student Nucleus
Os nossos serviços de apoio
Our support services
A Portucalense disponibiliza vários serviços aos seus alunos,
como o Gabinete de Apoio ao Aluno, o Gabinete de Ação
Social, o Gabinete de Relações Internacionais e o Gabinete de
Qualidade e Avaliação.
Portucalense offers several services to its students, including
the Student Support Office, the Student Support Office, the
International Relations Office and the Quality and Assessment
Office.

NEGE - Núcleo de Estudantes de Economia e Gestão Management and
Economics Student Nucleus

NEP - Núcleo de Estudantes de Psicologia Psychology Student Nucleus

NEGI - Núcleo de Estudantes de Informática Informatics Student Nucleus
NETUR - Núcleo de Estudantes de Turismo Tourism Student Nucleus

NEDRI - Núcleo de estudantes de Direito e Relações Internacionais Law and
International Relations Student nucleus
NESUPT - Núcleo de Estudantes de Solicitadoria Legal Services Student
Nucleus
Tuna Académica Academic Musical Group

Tuna Feminina Female Academic Musical Group
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Ensino.
Teaching.

A Portucalense oferece um conjunto amplo de cursos de
graduação e pós-graduaação, alguns dos quais em formato
totalmente digital e em língua inglesa.
Portucalense offers a wide range of graduate and post graduate
courses, some of which totally online and in English.
1º ciclo (licenciaturas) 1st Cycle (Bachelor’s degrees)
2º ciclo (mestrados) 2nd Cycle (Master’s degrees)
3º ciclo (doutoramentos) 3rd Cycle (Doctorate degrees)
Pós-doutoramentos Post-doctorates
Pós-graduações Post-graduate courses
MBA MBA
Short-masters Short-masters
Formação Aplicada Applied Training
Cursos de Preparação Preparation Courses

Investigação.

Research.

A UPT promove e apoia linhas de investigação
situadas dentro das áreas preferenciais da sua
atividade.
UPT promotes and supports research lines in its
preferred areas of activity.
Os centros de investigação são baseados em
equipas de trabalho mobilizadas em função de
projetos:
The research centres are based on work teams
organized according to projects:

CIG - Centro de Investigação Gallaecia Research
Center Gallaecia

IJP - Instituto Jurídico Portucalense Portucalense
Institute for Legal Research

INPP - Instituto de Desenvolvimento Humano
Portucalense Portucalense Institute for Human
Development

REMIT - Research on Economics, Management and
Information Technologies
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Os nossos contactos.

Our contacts info.

Gabinete de Ingresso
Admissions Office
ingresso@upt.pt
T. Landline +351 225 572 000
M. Mobile Phone +351 969 779 367
Secretária Académica
Academic Office

Rua Dr. António Bernardino
de Almeida, 541
4200-072 Porto
upt@upt.pt
225 572 000 (GERAL MAIN LINE)

secretaria@upt.pt
225 572 000
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