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– Titulares do grau de 
licenciado ou equivalente 
legal à área de Genética e 

Biotecnologia, Biologia, Biotecnolo-
gia, Bioquímica, Engenharia Alimentar, 
Engenharia Biomédica, ou áreas afins

– Titulares de grau académico superior 
estrangeiro, resultante de 1º ciclo de estudos 

organizado de acordo com os princípios do 
Processo de Bolonha;  

– Titulares de grau académico superior estrangeiro 
reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de 

licenciado; 
– Detentores de currículo escolar, científico ou profissional, 
creditados como equivalentes para a realização do ciclo de 

estudos.

DURAÇÃO DO CURSO: 4 SEMESTRES

MESTRADO EM
BIOTECNOLOGIA PARA
AS CIÊNCIAS DA SAÚDE

120 ECTS
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CONDIÇÕES 
DE CANDIDATURA



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur 

OBJETIVOS

ESTRUTURA CURRICULAR (optativas)

Mestrado em
Biotecnologia para as 
Ciências da Saúde

O curso está estruturado em unidades curriculares e 
dissertação/projeto/estágio (total de 120 ECTS), 
funcionando à quinta e sexta feira.
A realização, com sucesso, das unidades 
curriculares integradas na estrutura 
curricular (60 ECTS), confere um 
curso de especialização em 
Biotecnologia para as 
Ciências da Saúde.

Hospitais, laboratórios de institutos de saúde 
pública, organismos do estado na área da saúde e 

estruturas afins; universidades e instituições de 
ensino superior, laboratórios associados e centros 

de investigação; indústrias biomédica, farmacêu-
tica e biotecnológica.
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Biotecnologia e Nanotecnologia Médica                                                                 

Dinâmica Celular e Cultura de Células Animais     

Doenças Infecciosas e Parasitárias                           

Técnicas de Hematologia e Fluidos Orgânicos       

Técnicas de Histologia e Anatomia Patológica       

Opcão I                                                                            
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Dissertação/Estágio/Projeto
 
Total

2.
º A

no
 

2º
 S

em
.

30

30

Dissertação/Estágio/Projeto
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Citogenética Clínica                                                  

Genética do Cancro                                                  

Genética do Desenvolvimento                              

Genética Forense e Genotipagem                        

Imunogenética

Opcão II 

Total
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3
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30

Unidades Curriculares ECTS

– Fornecer aos estudantes uma formação técnica e 
científica sólida e avançada com recurso à investi-
gação nos principais domínios da Biotecnologia e 
Genética para análise e diagnóstico na área da 
saúde.

– Consciencializar os estudantes para a protecção 
dos direitos do homem e da dignidade do ser 
humano face às aplicações da biologia e da Medi-
cina, consignados na Convenção de Oviedo 
(1997) e Proibição da clonagem de seres humanos 
(1998). 

– Consciencializar os estudantes para a protecção 
dos direitos dos animais para fins experimentais 
(Decreto-lei 113/2013).

– Formar mestres aptos à integração no mercado de 
trabalho nacional e europeu, ou a enveredar pela 
carreira de investigação, através do seu envolvi-
mento em projectos científicos e programas de 
doutoramento.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
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Bioinformática e Análise Molecular Avançada       

Tecnologia de Ácidos Nucleicos e OGMs                 

Genética Molecular Avançada e Epigenética          

Bioengenharia de Tecidos                                           

Experimentação Animal e Delineamento Experimental

Genética Microbiana                                                   
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ESTRUTURA CURRICULAR


