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Bem-vindo(a) à UTAD! 
A UTAD orgulha-se da tua escolha e quer receber-te  de braços abertos. Por isso,
oferecemos-te um EcoCampus com um dos maiores Jardins Botânicos da Europa,
um autêntico Museu Vivo para descobrir. 
Esperamos que este teu novo percurso académico seja o somatório  de sucessos e
conquistas, concretizando neste EcoCampus o teu sonho. Trabalhamos diariamente
para te disponibilizar as melhores condições para um ensino de excelência,
experiências académicas inesquecíveis, apoiando-te logo à chegada com iniciativas
de integração num Campus renovado.

Na UTAD, tens a oportunidade de fazer deste EcoCampus a tua segunda casa,
onde todos pertencemos à mesma família. 

O Reitor, 
 

Professor Doutor Emídio Ferreira dos Santos Gomes
 

https://ecocampus.utad.pt/
https://jb.utad.pt/




Escolas da UTAD

ECAV

ECHS

ECVA

ECT

ESS

A Escola de Ciências Agrárias e
Veterinárias (ECAV) integra quatro

departamentos: Agronomia; Ciências
Florestais e Arquitetura Paisagista;
Ciências Veterinárias; e Zootecnia.
Conhece mais sobre a ECAV aqui. 

A Escola de Ciências Humanas e Sociais
(ECHS) integra os departamentos de

Economia, Sociologia e Gestão;
Educação e Psicologia; Letras, Artes e

Comunicação.  
Conhece mais sobre a ECHS  aqui. 

A Escola de Ciências e Tecnologia (ECT)
integra os departamentos de

Engenharias, Física e Matemática.
Procurando criar e difundir

conhecimento nas áreas de engenharia,
ciência e tecnologia.

Conhece mais sobre a ECT  aqui. 
 

A Escola de Ciências da Vida e do
Ambiente (ECVA)  integra os
departamentos de Biologia e

Ambiente; Desporto Exercício e
Saúde; Genética e Biotecnologia;

Geologia; e Química. 
Conhece mais sobre a ECVA  aqui. 

 A Escola  Superior de Saúde (ESS)
centra-se no ensino e investigação da

Enfermagem, quer ao nível da
Licenciatura, quer do Mestrado.
Oferece ainda Cursos Técnico

Superiores (CTESP).
Conhece mais sobre a ESS aqui. 
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A UTAD disponibiliza
um conjunto de apoios

e serviços para te
ajudar a concluir o
curso com sucesso

OBSERVATÓRIO PERMANENTE DO
ABANDONO E PROMOÇÃO DO SUCESSO
ESCOLAR

Este espaço assegura todos os recursos e apoios
necessários para que consigas realizar o teu
percurso académico com sucesso!
Caso sintas, ou prevejas sentir, alguma
dificuldade que coloque em causa o teu percurso
académico na UTAD, entra em contacto com o
OPAPSE. 
Mais informações aqui.

PROGRAMA DE TUTORIA|MENTORIA
DA UTAD
Podes ter um tutor (docente) para te apoiar no
teu percurso académico/pedagógico de modo a
que alcances o teu potencial máximo. 
Além do apoio do tutor, podes contar com um
mentor (estudante de anos mais avançados do
teu curso) para te apoiar na integração plena na
vida académica e social.
Mais informações aqui.

https://www.utad.pt/estudantes/
https://www.utad.pt/estudantes/
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SAS-UTAD 
SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UTAD

Apoiam os estudantes em várias vertentes,
desde alojamento, serviços e especialidades
médicas, bolsas de estudo da DGES, outros
apoios económicos (Fundo de Apoio Social -
Através do Subsídio de Emergência: e Bolsa
de Colaboração) e bolsas externas. 
Mais informações aqui.

SERVIÇO DE PSICOLOGIA

Na UTAD podes usufruir de um conjunto de
serviços de saúde, nomeadamente do serviço
de Psicologia, que presta serviços de
acompanhamento/aconselhamento
psicológico; apoio na transição para o Ensino
Superior e promoção do suporte social;
desenvolvimento de competências pessoais,
sociais e  académicas, entre outros. 
Mais informações aqui.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Podes ainda usufruir de outros serviços de
saúde: Clínica Geral, Ginecologia e
Obstetrícia, Enfermagem, Exames
complementares de Diagnóstico, análises
ao sangue e urina; ECG, citologia cervico-
vaginal; Consulta de Enfermagem de Saúde
Sexual e Reprodutiva; Consulta de
Enfermagem de Promoção da Saúde;
Consulta de Nutrição; Medicina Dentária
Clínica Médica Nuno Cardoso. 
Mais informações aqui.

https://comunicacao.sas.utad.pt/estudar-na-utad/outras-bolsas
https://comunicacao.sas.utad.pt/estudar-na-utad/outras-bolsas
https://comunicacao.sas.utad.pt/estudar-na-utad
https://comunicacao.sas.utad.pt/viver-a-utad/saude
https://comunicacao.sas.utad.pt/viver-a-utad/saude


Espaço Estudante

Provedor do Estudante

Serviços Académicos
Relações Internacionais e Mobilidade
Bolsas e Outros Apoios Sociais
Alojamento
Alimentação
Desporto
Saúde e Bem-estar

O centro transversal Espaço Estudante exerce as suas competências no âmbito do
atendimento ao estudante e candidatos, nomeadamente no esclarecimento de
questões e apoio nas seguintes áreas:

Sabe mais aqui.

O Provedor do Estudante é um órgão independente que tem como função a defesa e a
promoção dos direitos e interesses legítimos dos estudantes no âmbito da
Universidade.
O Provedor do Estudante desenvolve as atividades e iniciativas que julgue adequadas
ao seu bom desempenho em articulação com a Associação Académica da UTAD e com
os órgãos e serviços da Universidade, designadamente com o Conselho Pedagógico
das Escolas. Sabe mais aqui.

https://www.utad.pt/sa/
https://www.utad.pt/espaco-estudante/
https://www.utad.pt/estudantes/provedor-do-estudante3/


Biblioteca e Sala
de Estudo 24h

Biblioteca da UTAD: Campus da UTAD
 

Sala de estudo 24h: Residência de Codessais 

BIBLIOTECA DA UTAD

Os Serviços de Documentação e Bibliotecas estão vocacionados para o ensino e a
investigação, disponibilizando os recursos que melhor contribuam para o
desenvolvimento e a consolidação da formação e cultura da comunidade
académica. Estão instalados num moderno edifício que incorpora a biblioteca,
salas de estudo e um espaço dedicado a exposições, eventos académicos e
culturais.

SALA DE ESTUDO 24H

Este espaço funciona todos os dias (incluindo fim de semana), durante 24 horas.
Inclui salas de estudo individual e em grupo. O espaço possui condições de apoio
alimentar e uma fotocopiadora que também permite a digitalização de
documentos, mediante cartão de estudante.

 

https://www.utad.pt/sdb/
https://noticias.utad.pt/blog/2021/05/04/estudo-24h/
https://noticias.utad.pt/blog/2021/05/04/estudo-24h/


Cantinas & 
Snack-Bares

Refeitório | Cantina de Prados 
Cantina de Prados

Snack-Bares
Além-Rio
Polo I ECT
Polo I ECAV
Polo I ECHS
Polo I ECVA
Polo II ECVA

Restaurante Panorâmico

Na UTAD tens vários locais ondes podes realizar as tuas refeições e lanches, com
qualidade e a preços acessíveis. Sabe mais sobre os horários e ementas aqui.

 

https://comunicacao.sas.utad.pt/viver-a-utad/alimentacao/ementas


Na UTAD tens uma plataforma
(CAMPUS ONLINE) onde podes
aceder a todos os serviços da
Universidade.

Esta plataforma dá-te ainda acesso
ao SIDE onde podes consultar as
informações do teu curso e das
unidades curriculares, bem como o
material de apoio.

Tens ainda a APP alunosUTAD  para
obteres  e informações académicas,
nomeadamente classificações,
inscrições, propinas em pagamento,
avisos, eventos, calendário
académico e ainda
georreferenciação da instituição.

Plataformas da UTAD

https://www.campus.utad.pt/blog/2017/10/24/a-tua-aplicacao/
https://side.utad.pt/
https://www.campus.utad.pt/
https://www.campus.utad.pt/
https://side.utad.pt/
https://www.campus.utad.pt/blog/2017/10/24/a-tua-aplicacao/


A Associação Académica da UTAD (AAUTAD) trabalha na defesa dos interesses da
academia, tendo um compromisso sério e prioritário com os estudantes que
representa, acompanhando-os de forma atenta, cuidada e preocupada. 

A proximidade com a academia é um dos pilares fundamentais da AAUTAD, que
baseia a sua intervenção no diálogo permanente e na visão de uma associação de
estudantes, para os estudantes e com os estudantes.

Se queres saber mais passa pela página da AAUTAD.

Além da AAUTAD tens ainda os Núcleos
e/ou Associações de Estudantes do teu
curso para te apoiar nesta nova etapa!

AAUTAD 

https://www.aautad.pt/


Calendário Escolar

O teu calendário escolar pode ser consultado aqui.
 

Atenção que o calendário de alguns cursos e ciclos de estudo é diferente! 

1º semestre: 4 de outubro de 2021 a 26 de janeiro de 2022
2º semestre: 28 de fevereiro de 2022 a 28 de julho de 2022

https://www.utad.pt/sa/inicio/calendario-escolar-ano-letivo-2021-2022/


Já nos segues nas redes
sociais?

 
Clica nos ícones abaixo e fica a par das notícias da tua

universidade.

https://www.facebook.com/UTAD.oficial
https://twitter.com/UTAD_RS
https://www.instagram.com/utad.oficial/
https://www.linkedin.com/school/utad/
https://www.youtube.com/user/UTADrs

