
UTAD
Eu sou

LICENCIATURAS E
MESTRADOS INTEGRADOS

DEZ BOAS RAZÕES PARA ESCOLHER A 
UTAD

1. Ter a garantia de um processo de formação com 
qualidade e que fornece competências sólidas 
para enfrentar o mercado de trabalho e uma carrei-
ra profissional;

2. Ser parte de uma academia que tem contribuído 
para a preparação de líderes institucionais, políti-
cos, empresariais e culturais de reconhecido valor;

3. Participar numa comunidade académica preocu-
pada com o teu sucesso, que valoriza as relações 
de proximidade entre professores e estudantes e 
oferece oportunidades de estágio e de intercâm-
bio internacional;

4. Ser parte de uma academia jovem e dinâmica, com 
forte identidade e infraestruturas modernas;

5. Ter acesso a mais de 100 programas de licenciatu-
ra, mestrado e doutoramento, com planos de 
estudo flexíveis e que respondem às necessida-
des da sociedade em múltiplas áreas;

6. Ser parte de uma instituição de ensino e investiga-
ção que interage e serve ativa e responsavelmente 
a sociedade e contribui para um desenvolvimento 
mais sustentável da região, do país e do planeta;

7. Integrar uma comunidade académica com 500 
professores e investigadores altamente qualifica-
dos e apoiados por uma ampla equipa de colabo-
radores;

8. Ter acesso a Serviços Sociais – alojamento, 
alimentação, saúde, aconselhamento, desporto -, 
que primam pela excelência;

9. Estudar num campus que é um dos maiores jardins 
botânicos da europa, num espaço verde que 
congrega ensino, investigação, cultura e desporto;

10. Estudar numa cidade e num campus seguros, com 
fáceis acessos, elevada qualidade de vida a custo 
razoável, na proximidade de um cenário único 
classificado pela UNESCO como património 
Mundial: o Douro Vinhateiro.

Eu sou
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UNIVERSIDADE
DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade
Quinta de Prados
5000-801 Vila Real
Portugal

Telenone:
 +351 259 350 294

www.utad.pt

E-mail:
international@utad.pt 

facebook UTAD:
   /UTAD.oficial

facebook GRIM:

   /grim.utad

instagram
   /utad.oficial

twitter
   /UTAD_RS

youtube
   /UTADrs



Animação Cultural e Comunitária

Arquitetura Paisagista

Bioengenharia 
Em colaboração com a Universidade do Porto

Biologia

Biologia e Geologia 

Bioquímica

Ciências da Comunicação

Ciências da Nutrição

Ciências do Ambiente

Ciências do Desporto 

Comunicação e Multimédia

Economia

Educação Básica 

Enfermagem

Engenharia Agronómica

Engenharia Biomédica

Engenharia Civil

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
Mestrado integrado

Engenharia e Gestão Industrial

Engenharia Florestal

Engenharia Informática

Engenharia Mecânica

Engenharia Zootécnica

Enologia 

Genética e Biotecnologia

Gestão

Línguas e Relações Empresariais

Línguas, Literaturas e Culturas

Medicina Veterinária 
Mestrado integrado

Psicologia

Reabilitação Psicomotora 

Serviço Social

Teatro e Artes Performativas

Turismo

OFERTA EDUCATIVA

Os cursos de Licenciatura têm a duração de três anos 
letivos e os Mestrados Integrados de cinco anos 
letivos. O ano letivo tem início em setembro e conclu-
são em julho. Durante o curso os estudantes são livres 
de efetuar mobilidades internacionais e nacionais (um 
ou dois semestres). A UTAD mantém cooperação com 
elevado número de instituições estrangeiras, sendo os 
seus cursos reconhecidos.

Visitar a UTAD

Pode visitar a UTAD em: 
https://utad360.utad.pt

A Universidade está também aberta a 
visitas presenciais, bastando entrar 
em contato com o Gabinete de 
Relações Internacionais para indicar 
a área de estudo e fazer a marcação.

Anuidade para estudantes internacionais

A anuidade para a frequência do curso é de 1500€ e o 
pagamento pode ser feito na sua totalidade no ato de 
matrícula e inscrição ou fracionado em 5 prestações 
mensais e sucessivas, a primeira no valor corresponde 
a 50% da totalidade, as 4 seguintes de igual valor.

Candidaturas

O calendário de candidaturas para cada ano pode 
ser consultado no site da UTAD em: 
https://tinyurl.com/est-int

Para o ano letivo 2020/21
1ª Fase
De 13 de fevereiro a 22 de maio
2ª Fase
De 25 de maio a 21 de agosto


