
UMA VIAGEM PELA FEUP 
TUDO O QUE PRECISAS SABER

TRAVEL AROUND FEUP 
ALL YOU NEED TO KNOW



LOJA FEUP
Localização/location: Infodesk (edifício A, piso 0)
Horário/opening hours: 9:30 - 13:00 | 14:00 - 17:30
loja@fe.up.pt  |  fe.up.pt/loja

#PROUD2BEFEUP 

FEUP: 
É PARTE DE TI



UMA VIAGEM PELA FEUP 
TUDO O QUE PRECISAS SABER

TRAVEL AROUND FEUP 
ALL YOU NEED TO KNOW
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COMO CHEGAR À FEUP?/
HOW TO GET TO FEUP?

Autocarro
Existem quatro linhas de autocarro na 
zona da Faculdade: 204, 300, 301 e 803. 
A paragem de saída é Faculdade de 
Engenharia. Também estão disponíveis , a 
partir do Hospital de São João, outras linhas 
dos STCP, bem como carreiras regulares 
para outras cidades. De forma  a escolher 
qual o autocarro que se adequa melhor 
ao seu percurso visite os sites: www.stcp.pt                                              
e www.itinerarium.net

Bus
There are four lines that serve the Faculty 
of Engineering:204, 300, 301 e 803. The bus 
stop is Faculdade de Engenharia.  From 
Hospital de São João you can catch other 
lines of STCP and regular routes to other 
cities. In order to choose which bus best suits 
your route visit the websites: www.stcp.pt e 
www.itinerarium.net

Metro
A linha de metro que liga a Faculdade ao 
centro do Porto é a amarela sendo a para-
gem mais próxima o IPO. Para  mais informa-
ções consulte o site www.metrodoporto.pt

Para consultar os horários dos autocarros e 
metro aconselhamos a aplicação Move-me 
disponível para Android e iPhone. Mais 
informações www.move-me.mobi

Metro
The metro yellow line connects the Faculty 
and the center of Porto. The nearest stop to 
FEUP is IPO. For more information please visit 
www.metrodoporto.pt.

To check the timetables of the buses and 
metro we advise you to use the app Move-
-me available for Android and iPhone. 
www.move-me.mobi

       - Metro              - STCP(BUS)B

B
B
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MAPA DA FEUP/
FEUP’S MAP

Administração, Auditório/Administration services, Auditorium
Bloco Pedagógico, Engenharia Física/ Classrooms, Physics Engineering
Biblioteca/Library
Centro de Informática/Computer Centre
Engenharia Química/Chemical Engineering
Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Engenharia de Minas/Metallurgical and 
Materials Engineering, Mining Engineering
Engenharia Civil/Civil Engineering
Engenharia Civil Norte/Civil Engineering (North)
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Engenharia Informática/Electrical and 
Computer Engineering, Informatics Engineering
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores Norte/Electrical and Computer
Engineering (North)
Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial e Gestão/Mechanical Engineering, 
Industrial Engineering and Management
Engenharia Mecânica Norte/Mechanical Engineering (North)
Infraestrutura Tecnológica para a Energia Sustentável/ Technological Infrastructure for 
Sustainable Energy
Pavilhão Desportivo Luís Falcão/Sports Pavilion Luís Falcão

A
B
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D
E
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G
H
I
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O

Biblioteca/Library

AEFEUP

Cantina/ Canteen

INESC

INEGI

Cafetaria/Café

Auditório
Auditorium

Administração
Administration

UPTEC - Centro de Inovação/
Innovation Centre
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CALENDÁRIO ESCOLAR

1º Semestre
.  Orientation Days para estudantes estrangeiros: 9 a 13 de setembro
. Receção aos Novos estudantes: 9 a 20 de setembro
. Início do Período Letivo: 16 de setembro
. Semana Projeto FEUP (1º ano): 16 a 20 de setembro
. FEUP Career Fair: 16 a 17 de outubro
. Comemoração Novos Mestres: 23 de novembro
. Fim das aulas do 1º semestre: 20 de dezembro
. Férias de Natal: 23 de dezembro de 2019 a 3 de janeiro de 2020
. Comemoração Dia da FEUP: 13 de janeiro
. Fim de aulas do 1º semestre (1º ano): 10 janeiro
. Época de exames do 1º semestre: 6 de janeiro a 7 de fevereiro
. Data limite para lançamento de classificações: 21 de fevereiro

 

2º Semestre
. Orientation Days para estudantes estrangeiros: 3 a 14 de fevereiro
. Início do 2º Semestre: 10 de fevereiro
. Férias de Carnaval: 24 e 25 de fevereiro
. Dia da Universidade do Porto: 20 de março
. Férias da Páscoa: 6 a 13 de abril
. Queima das Fitas: 4 a 8 de maio
. Fim das aulas do 2º semestre: 29 de maio
. Época de exames do 2º semestre: 1 de junho a 11 de setembro 
. Data Limite para Lançamentos de Classificações: 17 de julho
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SCHOOL CALENDAR

1st Semester
. Orientation Days for foreign students: 9 - 13 September
. Start of first semester: 16 September   
. “Projeto FEUP” Week (first-year graduate students): 16 - 20 September 
. FEUP Career Fair: 16 - 17 October
. Graduation Day: 23 November
. End of first semester classes: 20 December
. Christmas holidays: 23 December 2019 - 3 January 2020
. FEUP Day Ceremony: 13 January
. End of first semester classes (first-year graduate students): 10 January
. First semester exam period: 06 January - 07 February 
. Deadline for exam results: 21 February

2nd Semester
. Orientation Days for foreign students: 3 - 14 February 
. Start of the second semester: 10 February 
. Carnival holidays: 24 and 25 February
. Day of the University of Porto: 20 March 
. Easter holidays: 06 - 13 April
. “Queima das Fitas” - students’ celebrations (no classes): 04 - 08 May  
. End of the second semester classes: 29 May 
. Second semester exam period: 3 June - 11 September
. Deadline for exam results: 17 July





CASA DE PARTIDA 

STARTING POINT
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VAIS ENTRAR 
AGORA NUMA 
NOVA FASE DA 
TUA VIDA? 
Antes de começarem as aulas e os exames 
damos aqui algumas dicas de fatores essen-
ciais para saíres da casa de partida.

Primeiro, para receberes informações e te 
localizares na FEUP dirige-te ao Infodesk. 
Aqui poderás informar-te acerca dos servi-
ços e departamentos da Faculdade, eventos 
a decorrer no campus e esclarecer algumas 
questões de caráter académico. 

É também aqui que se faz a disseminação 
da informação online e nos vários suportes 
apresentados nas instalações (monitores e 
afixação de cartazes). 

Para além disso, é no Infodesk que podes 
encontrar os serviços de Perdidos e Achados 
e de Bengaleiro, através do qual os estu-
dantes podem depositar a sua bagagem em 
segurança. 

  9h30 - 13h00 | 14h00 - 17h30 

  +351 220 413 508 
  infodesk@fe.up.pt 

JÁ SABES 
ONDE SÃO 
OS SERVIÇOS 
ACADÉMICOS? 

Decora bem os horários de atendimento 
e a localização porque irás precisar deles 
algumas vezes. 

 
Presencial: 9h30 - 16h00 
Telefónico: 9h30 - 12h00 | 14h00 - 16h00 

 225 081 977/405 

GESTÃO ACESSO, INGRESSO E CERTIFI-
CAÇÃO 

  acesso.ingresso@fe.up.pt  
certificacao@fe.up.pt 

GESTÃO DO ESTUDANTE 
 percurso.academico@fe.up.pt 

Se és um estudante estrangeiro a começar 
o teu percurso na FEUP poderás encontrar 
o Contact Point - apoio aos estudantes es-
trangeiros de grau (Unidade de Cooperação). 
Os estudantes estrangeiros admitidos num 
curso da FEUP recebem apoio específico não 
só durante o processo de candidatura, mas 
também após a chegada à FEUP, onde são 
acolhidos com uma reunião individual de 
esclarecimento, recebendo também apoio 
personalizado durante toda a estadia. Os 
investigadores poderão ainda usufruir dos 
serviços do Centro EURAXESS, localizado na 
Reitoria da Universidade do Porto. 

  9h30 - 12h45 

  +351 220 413 563 
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   admissions@fe.up.pt (antes da chegada) 
incoming@fe.up.pt (depois da chegada) 

Durante o teu percurso na FEUP vais ouvir 
falar, várias vezes, do SIGARRA, o Sistema de 
Informação da FEUP que permite o acesso a 
serviços online: pedidos de certidões, inscri-
ções nas unidades curriculares, inscrições nas 
turmas, requerimentos; documentação di-
versa: cursos, legislação, conteúdos, horários; 
informação académica do estudante (ficha do 
estudante) e posição no plano; acesso a várias 
facilidades de comunicação: “email dinâmico” 
e webforos. Este sistema permite a dissemi-
nação de informação/ serviços relativos às 
atividades académicas da FEUP por toda a 
comunidade e exterior. 

Todos os membros da comunidade FEUP 
têm uma área pessoal no sistema para ar-
mazenamento de dados e página web, que 
pode ser acedida por webmail ou SAMBA, 
entre outros.

JÁ TENS O TEU 
ENDEREÇO 
DE EMAIL DA 
FEUP?
Toda a comunicação com o estudante é efe-
tuada através da conta de correio eletrónico 
oficial, atribuída pela Faculdade a todos 
os seus estudantes. O endereço de e-mail 
da FEUP é do tipo “up<ano1ªinscrição+nº
estudante>@ fe.up.pt” (ex: up201400001@
fe.up.pt ). O acesso poderá ser feito através 
do webmail.fe.up.pt. A partir do momento 
que te inscreves na FEUP é concedido o 
acesso aos recursos informáticos. Estes 
acessos permanecem válidos durante todo o 
percurso académico, desde que te encontres 
em situação regular, dando acesso aos 
vários serviços de informática (e-mail, 
rede wireless, acesso remoto, SIGARRA, 
Biblioteca, salas de informática, sistema de 
impressão, e-learning). Poderás alterar a tua 
password através do endereço www.fe.up.
pt/password. 

No campus da FEUP estão instalados pontos 
de acesso à rede sem fios, que garantem a 
cobertura praticamente total das áreas de 
estudo, nomeadamente do edifício de aulas, 
da biblioteca e dos laboratórios de ensino. 
Sabe qual é o procedimento na página www.
fe.up.pt/wireless. 

Para alojamento rápido dos teus ficheiros 
online poderás utilizar o FileSender U.Porto. 
Este serviço permite a fácil partilha de fichei-
ros com outro utilizador até 20 GB. Acede 
através do endereço filesender.up.pt. 
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YOU’RE 
BEGINNING A 
NEW PHASE 
OF YOUR LIFE, 
RIGHT? 

Well, before classes and examinations get 
going, here are some tips on what is essential 
for getting off to a good start.

First of all, to get all the information you 
need and find your way around FEUP, go to 
the Infodesk. There you can find out about 
FEUP’s services and departments, events 
taking place on campus and sort out any 
academic matters.
It’s also from where information is given out 
online and shown through various media 
around the premises (monitor screens and 
posters).
In addition, the Infodesk is where you’ll find 
the Lost Property and Cloakroom services, 
where students can safely leave their lug-
gage and belongings.  

  9.30 - 13.00 | 14.00 - 17.30

   + 351 22 041 3508
  infodesk@fe.up.pt

DO YOU 
KNOW WHERE 
THE ACADEMIC 
SERVICES 
OFFICE IS? 
Well, make sure you remember where it is 
and when it’s open because sometimes you’ll 
need to go there.

  
In person: 9.30 - 16.00
By phone: 9.30 - 12.00 and 14.00 - 16.00

  +351 22 508 1977/1405

Office for Access, Admission and Certification 
   acesso.ingresso@fe.up.pt 
certificacao@fe.up.pt

Student Services Office
  percurso.academico@fe.up.pt 

If you are a foreign student beginning your 
journey at FEUP, make sure you find  Contact 
Point - support for foreign degree students 
(Cooperation Unit). Foreign students 
enrolled on a study programme at FEUP 
receive specific support not only during the 
application process, but also upon arrival at 
FEUP, where they will receive an individual 
welcome with a clarification meeting, as 
well as personalized support throughout 
their stay. Sign up with Contact Point FEUP, 
and you can take advantage of the Buddies 
programme. Researchers can also make use 
of the EURAXESS service centre, located at 
University of Porto Rectory.

  09.30 - 13.00

   +351 220 413 563
   admissions@fe.up.pt (before arriving at 
FEUP)incoming@fe.up.pt (after arriving 
at FEUP)
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During your stay at FEUP you will often 
hear about SIGARRA, the University of 
Porto’s information system, which provides 
access to various online services catering 
specifically to students’ needs: requests for 
certificates, enrolment in courses, enrolment 
in classes, requirements; assorted documents: 
study cycles, legislation, study programme 
contents, timetables; student academic 
information (student files) and position in 
the academic study plan; access to various 
communication facilities, “dynamic email” and 
web-forums. This system allows information/
services regarding FEUP’s academic activity 
to be publicised throughout the community 
and abroad.

All members of the FEUP community have a 
personal area in the computer system for data 
storage and a webpage, which is accessible 
via webmail or SAMBA, among others.

DO YOU 
ALREADY 
HAVE YOUR 
FEUP EMAIL 
ADDRESS? 
All communication with students is 
conducted through an official email account 
given by the faculty to all its students. A 
typical FEUP email address is of the kind 
“up<ano1ªinscrição+nºestudante>@fe.up.pt” 
(e.g. up201400001@fe.up.pt). Access for read-
ing messages can be obtained via webmail.
fe.up.pt. From the moment you enrol at 
FEUP, you will have access to all its computer 
resources, which will remain available to you 
throughout your time of study here, as long 
as your status is valid,  allowing you to use the 
various computer services (e-mail, wireless, 
remote access, SIGARRA, library, computer 
rooms, printing services, and e-learning). You 
can change your password at the address 
www.fe.up.pt/password. 

Accessing the internet from anywhere in the 
Faculty is simply a matter of connecting to 
its wireless network. Wireless access points 
are installed on the FEUP campus, ensuring 
virtually full coverage in all study areas, 
including the teaching block, library and 
teaching laboratories. Find out how at www.
fe.up.pt/wireless. 

For fast hosting of your online files you can 
use FileSender U.Porto. This service allows 
the easy sharing of files with another user 
up to 20 GB. Access through the address 
filesender.up.pt.





AI A BUROCRACIA! 

OUCH! BUREAUCRACY
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Toda a gente sabe que “crescer” significa 
mais papelada, mais burocracia... Provavel-
mente é na Faculdade que começas a ter 
de lidar mais com estas questões. Assim, 
deixamos-te aqui algumas etapas pelas 
quais terás de passar:
 
Inscrições e propinas 
No início de cada ano letivo tens de fazer a 
tua inscrição e pagar a respetiva propina, 
através de um pagamento único ou em 
prestações. O valor da propina é fixado 
anualmente e acresce o Seguro Escolar. 

Exames 
Todos os estudantes inscritos numa 
determinada unidade curricular têm direito 
a aceder à época de exames normal e caso 
reprovem tem uma nova oportunidade na 

época de recurso (em acordo com o previsto 
na ficha da unidade curricular). Para estas 
situações não é necessário efetuar inscrição 
em exame. 

Os estudantes podem efetuar melhoria de 
classificação de exame realizado uma única 
vez por unidade curricular, até à época de 
recurso do ano letivo seguinte àquela em que 
obtiveram aprovação e em que a unidade 
curricular tenha exame previsto. 

Estatutos Especiais 
Em algumas situações o estudante poderá 
usufruir de regalias especiais, desde que 
comprove que reúne as condições neces-
sárias para requerer o respetivo estatuto. 
Consulta a página dos estatutos especiais 
disponível na área de Estudantes. 

Everyone knows that with “growth” comes more 
paperwork and more bureaucracy. You’ll prob-
ably have to start dealing with such matters 
when you’re at university. Therefore, here are 
some steps that you must take:

Registration and fees
At the beginning of each academic year you 
have to make your registration and pay the 
respective fee, through a single payment or in 
installments. Tuition fees are set annually, part 
of which includes Academic Insurance.

Exams
All students enrolled in a given course are en-
titled to take exams in the regular examination 
period and, in case they fail, there’s usually an 
opportunity to retake exams in the supplemen-
tary examination period. In such cases it is not 
necessary to apply to retake an exam.
Students have one opportunity per course sub-
ject to raise an exam grade, by retaking the exam 
until the supplementary examination period of 
the feature academic year that follows the period 
on which they received the exam approval and if 
the course unit has a scheduled exam.

Special Statuses
In certain situations students can take advan-
tage of special privileges, provided that they 
show that they meet the necessary conditions 
to apply for the respective status. See the page 
detailing special statuses available online in the 
Student area.



ONDE POSSO ...? 

WHERE CAN I ...?
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... TIRAR 
FOTOCÓPIAS 
E IMPRIMIR 
OS MEUS 
TRABALHOS?
Impressão A4/A3 
As impressoras existentes nos vários edifícios 
da FEUP permitem a impressão em vários 
equipamentos com qualidade laser em 
tamanhos A3 e A4 a preto e a cores, e a partir 
de qualquer computador. É atribuída a todos 
os estudantes que se inscrevem pela primeira 
vez na FEUP uma quota inicial para poderem 
utilizar o sistema. O recarregamento da quota 
de impressão é efetuado através de pagamen-
to de referências multibanco ou diretamente 
na tesouraria. 

   9h00 - 18h00 

  +351 225 081 506 

    www.fe.up.pt/impressao 

Centro Multimédia - Impressão 
O Serviço de Imagem, Comunicação e Coopera-
ção, através do seu Centro Multimédia, dispo-
nibiliza apoio nas impressões A4 e A3 a cores, 
grandes formatos, serviço de corte, dobragem 
e encadernação (mediante reserva prévia). 

    B123 

   9h00 - 12h30 | 14h30 - 17h00 

  +351 225 081 466 
   imprimir@fe.up.pt 

Centro de Cópias “Editorial” 
Localizado no piso -1 do edifício B e no 
edifício da AEFEUP. 

   9h00 - 11h30 | 12h30 - 18h00 

   +351 220 994 122 (FEUP)  
+351 220 994 132 (AEFEUP) 

... ESTUDAR E 
UTILIZAR UM 
COMPUTADOR? 
No edifício B tens 27 salas de Informática dis-
poníveis para uso geral e com apoio técnico 
entre as 8h00 e as 20h00. Todas as salas de 
informática disponibilizam computadores 
configurados em modo dual-boot com Linux 
e Windows. 
   salas.informatica@fe.up.pt 

Para além disso a Biblioteca da FEUP também 
disponibiliza excelentes espaços de estudo: 
. espaço para estudo individual em cada piso; 
.  gabinetes de estudo, no 6º piso: podem ser 
utilizados mediante reserva prévia através do 
sistema de reservas de recursos no SIGARRA 
(www.fe.up.pt/si/res_recursos_geral.inicio); 

. sala para estudo em grupo, no 6º piso. 

O Grill, junto à cantina, durante a tarde tam-
bém funciona como sala de estudo e bar. 
A FEUP está aberta 24h por dia, sendo que 
fora do horário normal de funcionamento 
poderás aceder com o teu cartão de estu-
dante a algumas salas de aula para estudo. 

SABIAS 
QUE A FEUP 
DISPONIBILIZA 
O SISTEMA 
MOODLE? 
Aqui podes encontrar o teu apoio online às 
disciplinas, agilizando a publicação de docu-
mentação, a comunicação entre utilizadores 
e a avaliação. 

 moodle.up.pt
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 ... COMPRAR 
PRODUTOS 
DA FEUP? 
A Loja FEUP funciona no Infodesk. Aqui podes 
encontrar vestuário e outros artigos com a 
marca FEUP. Veste a camisola e partilha com 
os teus amigos! Também podes fazer a tua 
encomenda online. 

   9h30 - 13h00 / 14h00 - 17h30 

  +351 225 081 513 
   loja@fe.up.pt 

   www.fe.up.pt/shop 

... COMER  
NO CAMPUS? 
Bar da Biblioteca: 7h30 - 18h00 
Cafetaria: 8h30 - 20h00 
Cantina: 11h30 - 14h00 
Grill: 12h00 - 14h00 

 www.fe.up.pt/si/cantina.ementashow
 
Também podes ir experimentar as cantinas 
das outras Faculdades da Asprela, ou então 
ires até ao Shopping Campus de São João, 
aberto até às 22h00. 

... COMPRAR 
LIVROS, 
REVISTAS, 
MATERIAL 
ESCOLAR? 
Papelaria D. Beatriz 

    Piso -1 do edifício de aulas (B -142) 

   8h30 - 12h00 | 13h30 - 19h00 

  +351 225 081 416 
   papelaria.fe.up@gmail.com 
   www.facebook.com/dbeatrizpapelaria 

... MANTER-ME 
ATUALIZADO 
SOBRE O 
QUE SE PASSA 
NA FEUP E NA 
U.PORTO? 
A Unidade de Comunicação e Imagem tem 
uma equipa que gere toda a divulgação no-
ticiosa do Universo FEUP através de suportes 
como e-mail dinâmico, notícias no SIFEUP, 
Facebook, plataforma de notícias da U.Porto, 
FEUPWorld, revista “Engenharia” (em portu-
guês) e revista “Highlights” (em inglês), etc. 

Este serviço também está recetivo às infor-
mações fornecidas pelos estudantes e que 
podem ter interesse para toda a comunidade 
académica. Assim, caso queiras divulgar o teu 
projeto, os teus feitos académicos ou uma as-
sociação da qual fazes parte, seja internamen-
te ou para meios de comunicação externos 
entra em contacto com noticias@fe.up.pt. 

Para estares sempre a par das últimas 
novidades relativamente à tua Universidade 
podes fazer download da aplicação U.Porto, 
disponível para iOS e Android. 

... PROCURAR 
INFORMAÇÃO, 
OBTER APOIO 
NAS PESQUISAS 
E APRENDER? 
Na Biblioteca podes encontrar um vasto con-
junto de recursos de informação para apoiar as 
tuas atividades de aprendizagem e investiga-
ção, em suporte impresso e eletrónico, desde 
livros, revistas, audiovisuais, normas, patentes, 
relatórios, bem como diversas bases de dados 
de informação científica e técnica. 
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Estes recursos podem ser consultados no 
espaço da Biblioteca, onde se encontram 
organizados por áreas temáticas, ou via web 
durante 24h por dia, a partir do website 
biblioteca.fe.up.pt 

A Biblioteca disponibiliza um serviço de 
apoio e orientação personalizada, prestado 
presencialmente por uma equipa de técnicos 
nos balcões de atendimento dos pisos da Bi-
blioteca e nas salas de infoliteracia (Sala C006 
(Piso 0) e Sala C601 (Piso 6)) para um apoio 
mais especializado (individual ou pequenos 
grupos). O apoio remoto é assegurado por 
e-mail (infoliteracia@fe.up.pt) ou telefone (ext. 
1890, ou 225 081 890). 

Quando necessário, podes utilizar o serviço 
de empréstimo, disponível após inscrição 
na Biblioteca; o empréstimo está sujeito a 
um regulamento que deve ser consultado. 
Os empréstimos e as devoluções devem ser 
efetuados no balcão de atendimento do 
piso de entrada da Biblioteca. As renovações 
e reservas são efetuadas online, através do 
Catálogo da Biblioteca.

Para te ajudar a desenvolver competências 
transversais na área de infoliteracia (pesqui-
sa, localização, avaliação e uso da informa-
ção), podes também encontrar na Biblioteca 
uma série de atividades de formação ao 
longo do ano letivo. São sessões temáticas 
gratuitas que se realizam em regime pre-
sencial no piso 6 (sala de formação) e que 
apenas implicam inscrição prévia.

   8h30 - 19h30 (2ª a 6ª feira) 

  +351 225 081 442 
   biblioteca@fe.up.pt 

   biblioteca.fe.up.pt
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… TAKE 
PHOTOCOPIES 
AND PRINT 
WORK?
A4/A3 Printing
Black and colour printing with laser-quality 
in A3 and A4 sizes is available from any 
computer via the printers that can be found 
in FEUP’s various buildings. When enrolling 
for the first time at FEUP, all students are 
given an initial quota so that they can use 
the system. The printing quota can be 
topped up using an ATM reference gener-
ated online through SIGARRA or directly at 
FEUPs treasury.

   9.00 - 18.00 

  +351 225 081 506

    www.fe.up.pt/impressao

Multimedia Center - Printing
The Communication and Cooperation Ser-
vice has a Multimedia Center that provides 
A4 and A3 colour printing, large formats, 
and services for cutting, folding and binding 
(with prior reservation).

   9.00 - 12.30 / 14.30 - 17.00

  +351 225 081 466 
   imprimir@fe.up.pt

“Editorial” Copy Centre
Located on floor -1 of Building B and in the 
AEFEUP building.

   9.00 - 11.30 and 12.30 - 18.00

   +351 220 994 122 (FEUP)  
+351 220 994 132 (AEFEUP)

… STUDY 
AND USE A 
COMPUTER?
In building B there are 27 computer rooms 
available for general use, with technical sup-
port from 8.00 until 20.00. All of these rooms 
provide computers configured in dual-boot 
mode with Linux and Windows.
   salas.informatica@fe.up.pt

In addition, FEUP’s Library also provides 
excellent study spaces: 
.  space for individual study on each floor;
.  space for group study on the 6th floor - 
“Ponto de Encontro” (Meeting Point) Room;

.  study offices on the 6th floor: these can 
be used by prior reservation through 
SIGARRA’s resource booking system  
(sigarra.up.pt/feup/pt/res_recursos_geral.
inicio).

During the afternoon, the Grill, next to the 
canteen, also serves as a study room and bar.
FEUP is open 24 hours a day, so outside 
normal opening hours you can use your 
student card to access certain classrooms 
where you can study. 
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DID YOU 
KNOW THAT 
FEUP PROVIDES 
A VIRTUAL 
LEARNING 
ENVIRONMENT 
VIA MOODLE?
Here you can find online support for your 
study programme subjects, speeding up 
publication of documents, communication 
between users and evaluation.

    moodle.up.pt

…BUY FEUP 
MERCHANDISE?
The FEUP Shop can be found at Infodesk. 
There you can buy clothing and other FEUP 
branded merchandise. Fly the flag for FEUP 
and share it with your friends! You can also 
make your order online.

   14.30 - 17.00

  +351 22 508 15 13
   loja@fe.up.pt  

   www.fe.up.pt/shop

…EAT ON 
CAMPUS?
Library Bar: 7.30 - 18.00
Coffee Shop: 8.30 - 20.00
Canteen: 11.30 - 14.00
Grill: 12.00 - 14.00

   www.fe.up.pt/si/cantina.ementashow
You can also try out the canteens at the 
other faculties on the Asprela campus, or go 
straight to the São João Shopping Campus, 
open until 22.00.

…BUY BOOKS, 
MAGAZINES, 
OR STUDENT 
STATIONERY?
Papelaria D. Beatriz (Stationer’s)

    Floor -1 of the teaching block (B-142)

   8.30 - 12.00 and 13.30 - 17.00

  +351 225 081 416
   papelaria.fe.up@gmail.com
   www.facebook.com/dbeatrizpapelaria

… KEEP UP-TO-
DATE ABOUT 
WHAT’S GOING 
ON AT FEUP 
AND IN THE 
U.PORTO? 
The Communication and Image Unit is the 
team responsible for releasing all the news 
concerning the various worlds of FEUP 
through dynamic media such as e-mail, news 
on SIFEUP, Facebook, the University of Porto 
news platform, FEUPWorld, the magazines 
“Engenharia” (in Portuguese) and “Highlights” 
(in English), etc.
This service is also open to information pro-
vided by students which may be of interest to 
the whole academic community.
So if you would like to publicize a project, any 
academic achievements or an association 
which you belong to, whether internally or via 
external media, contact noticias@fe.up.pt.

To get all the latest news of your University 
download the U.Porto app available for iOS 
and Android.
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... SEEK 
INFORMATION, 
GET RESEARCH 
SUPPORT 
AND LEARN?
In the Library you can find a huge range of 
information resources to support your learn-
ing and research activities, whether in paper 
or electronic form, from books, journals, 
standards, patents and various databases.
These resources can all be accessed within 
the Library, where they are organized ac-
cording to subject areas, or via the web 24 
hours a day, from any access point. All these 
resources are available from the  website - 
https://biblioteca.fe.up.pt/en 

The Library offers a support service and per-
sonalized guidance, provided in person by a 
team of experts at the service desks on each 
floor and in specialized spaces (room C006 
(floor 0) and room C601 (floor 6)) which pro-
vide support both to individuals and small 
groups. Remote support is provided via 
e-mail (infoliteracia@fe.up.pt) or telephone 
(ext. 1890, or 225 081 890).

Whenever you need it, you can use the 
lending service available after subscription 
at the Library. Lending is subject to certain 
rules that should be consulted. Items can be 
withdrawn on floors 0 and 4 and returned 
on the entrance floor. Renewals and reserva-
tions are made online through the Library 
Catalogue.

Throughout the academic year you can 
also find a series of training activities in the 
Library that help develop information lit-
eracy skills in the areas of research, location, 
evaluation and use of information. These 
free themed training sessions must be held 
in person on the 6th floor (training room).
Prior registration is required.

   8.30 - 19.30 (Monday to Friday)

  +351 225 081 442
   biblioteca@fe.up.pt

   biblioteca.fe.up.pt





AJUDA PRECISA-SE 

WHAT IF I NEED HELP?
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E porque nem sempre a vida de estudante é 
um mar de rosas, poderás necessitar, ao longo 
do teu percurso, de algum apoio na solução 
de problemas do foro académico, psicológico 
ou financeiro. Sem descurar o apoio que as 
pessoas mais próximas te poderão oferecer, 
ficam aqui alguns serviços que se encontram 
à tua disposição. 

Gabinete de Orientação e Integração 
(GOI) 
Podes recorrer a este gabinete quer necessites 
de algum apoio psicológico, aconselhamen-
to e orientação, quer pretendas fazer um 
voluntariado estudantil. Seguem os principais 
serviços prestados: 

Consulta psicológica individual 
Trata-se de um apoio especializado que, 
baseando-se numa relação empática e 
de apoio, permite ao estudante encontrar 
alternativas e desenvolver estratégias para a 
resolução dos seus problemas em domínios 
de natureza psicossocial, vocacional e/ou de 
desenvolvimento pessoal. 

Aconselhamento e Orientação 
É um atendimento que se destina a orientar 
os estudantes de forma mais ou menos 
pontual, em questões de âmbito pessoal, 
social e/ou académico, tais como: informação 
sobre candidaturas a bolsas de estudo; infor-
mação sobre alojamento; informação sobre 
entidades de apoio social; apoio ao processo 
de integração na escola e à preparação para a 
entrada na vida ativa. 

Apoio social e Integração Académica 
Neste âmbito a GOI promove e/ou colabora 
em iniciativas de integração e bem-estar 
dos estudantes na FEUP; articula o apoio aos 
estudantes com necessidades educativas 
especiais, divulga ofertas de trabalho em 
regime de part-time para estudantes em situ-
ação de vivência de dificuldades económicas, 
em articulação com outros serviços da FEUP 
e da U.Porto. 

  +351 225 081 625 
   goi@fe.up.pt 

   www.fe.up.pt/goi 
   www.facebook.com/uoifeup 

Provedor do Estudante 
Apesar de não deter poder de decisão, o 
papel do Provedor do Estudante é defender 
e promover os direitos e os interesses 
legítimos dos estudantes da U.Porto, em 
situações de âmbito universitário, através 
de uma atuação independente, imparcial e 
confidencial. A esfera de atuação do Prove-
dor abrange todos os órgãos de governo, 
serviços e agentes da estrutura central da 
Universidade do Porto, dos Serviços de Ação 
Social, das Faculdades e demais Unidades 
Orgânicas. 

  +351 220 408 025/6 

    Reitoria da U.PORTO - sala GT 350 
   provedor.estudante@reit.up.pt 

SASUP 
Os Serviços de Ação Social da Universidade 
do Porto (SASUP) prestam apoio social aos 
estudantes carenciados, nomeadamente nos 
seguintes domínios: alojamento, alimenta-
ção, bolsas de estudo, procuradoria, apoio 
médico e apoio em material didático. Estão à 
disposição nove residências universitárias, 6 
cantinas, 1 restaurante, 1 bar e 4 snack-bares. 

   9h15 - 11h45 | 13h45 - 16h15 

  +351 222 005 435 

   www.sasup.up.pt 
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Because student life is not always a bed of 
roses, over the course of your stay you’ll 
need some assistance to solve any academic, 
psychological or financial problems that may 
arise. While not forgetting the support that 
those closest to you can offer, here are some 
services that you’ll find at your disposal. 

Orientation and Integration Office (GOI)
You can come to this office if you need any 
psychological support, advice or guidance, 
and also if you want to be involved in student 
volunteering. The main services it provides 
are as follows:

Individual psychological counseling
This specialized support is based on an 
empathetic and supportive relationship, 
allowing students to find alternatives and 
develop strategies to resolve any problems 
they may be experiencing whether psycho-
social, vocational and/or to do with personal 
development.

Advice and Orientation
This service aims to provide guidance to 
students on a more or less ad hoc basis 
regarding personal, social and/or academic 
issues, such as: information about applying 
for scholarships; information about accom-
modation; information about social support 
organizations; support to help students 
integrate into university and prepare them 
for entering into working life.

Social support and Academic Integration
In this area the GOI serves to promote and/
or collaborate in efforts to improve students’ 
integration and well-being at FEUP. It deals both 
with student support and special educational 
needs, announcing offers of part-time work for 
students experiencing financial difficulties, in 
conjunction with other services provided by 
FEUP and the U.Porto. 

  225 081 625
   goi@fe.up.pt

   www.fe.up.pt/goi
   www.facebook.com/uoifeup

Student Ombudsman
Though not holding any decision-making 
power, the role of the Student Ombudsman 
is to defend and promote the rights and 
legitimate interests of students at the 
University of Porto in matters related to the 
university, acting independently, impartially 
and confidentially. The Ombudsman’s sphere 
of activity covers all the government agen-
cies, services and officials pertaining to the 
core structure of the University of Porto, and 
to those of the Social Services, Faculties and 
other organizational bodies. 

  +351 220 408 025/6

    U.Porto Rectory - room: GT 350
   provedor.estudante@reit.up.pt

SASUP
The Social Action Service of the University 
of Porto (SASUP) provides social support to 
students in need, particularly in the follow-
ing areas: housing, food, scholarships, legal 
aid, medical assistance and support with 
teaching materials. It provides nine halls of 
residence, six canteens, one restaurant, one 
bar and four snack bars. 

   9.15 - 11.45 and 13.45 - 16.15

  +351 222 005 435

   www.sasup.up.pt





O MUNDO À MINHA ESPERA  

THE WORLD IS WAITING FOR ME



Uma viagem pela FEUP/Travel around FEUP

Investigação e Inovação
Tens excelentes ideias, gostavas de 
apresentar um projeto teu no estrangeiro, 
queres registar uma patente, queres criar 
uma empresa? A Unidade INOV da FEUP 
pode apoiar-te em todas estas questões. 
A INOV divulga diversas oportunidades 
de financiamento, nomeadamente apoios 
para deslocações ao estrangeiro no âmbito 
de trabalhos de mestrado e doutoramento 
ou para apresentação de comunicações 
em conferências, apoia as candidaturas de 
estudantes a bolsas, projetos de investi-
gação e prémios científicos. Esta Unidade 
apoia ainda os estudantes nas questões 
associadas com a criação de startups de 
base tecnológica e com a propriedade 
intelectual decorrente das atividades de I&D 
desenvolvidas na Faculdade.

   9h30 - 13h00 | 14h30 - 17h00 

  +351 220 413 543 
   idi@fe.up.pt | h2020@fe.up.pt

Research and Innovation
You have some promising new ideas? Would 
you like the chance to present your project 
abroad, or register a patent? You want to cre-
ate a company? The Unit INOV can support 
you with all these questions. INOV promotes 
several funding opportunities, including sup-
port for students traveling abroad to conduct 
research for Master’s and PhD degrees, or 
presenting papers at conferences, and for 
those applying for R&D scholarships and 
projects, as well as scientific awards. This Unit 
also help students to clarify issues regarding 
intellectual property or to submit proposals 
for inventions and register patents arising 
from R&D activities at the Faculty.

   9.30 - 13.00/14.30 - 17.00

  +351 220 413 543
    idi@fe.up.pt 

h2020@fe.up.pt
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PARA ALÉM DA ENGENHARIA  

BEYOND ENGINEERING
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O teu currículo académico pode ser preenchi-
do com muito mais do que o curso que estás 
a tirar: inscreve-te em associações ou núcleos 
de estudantes, faz desporto, teatro ou parti-
cipa na orquestra ou outros grupos musicais, 
colabora em ações de voluntariado... Há 
muito mais para além da Engenharia! 

AEFEUP - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 
DA FACULDADE DE ENGENHARIA DA 
U.PORTO 

   9h30 - 12h30 | 14h00 - 17h30 

  +351 225 081 557 
   geral@aefeup.pt 

    www.aefeup.pt 

A AEFEUP é a maior Associação de Estudan-
tes da Academia do Porto e apresenta uma 
diversidade imensa de atividades e linhas de 
ação, centrando-se numa forte representa-
ção política do estudante, mas sem esquecer 
uma componente de gestão de património 
e organização variada de eventos. 

Gabinete de apoio ao estudante 
A AEFEUP dispõe de um departamento de 
apoio direto ao estudante, o GAPE. Neste 
Gabinete de Apoio ao estudante podes expor 
as tuas dúvidas em relação ao curso ou outras 
questões pedagógicas que tenhas dificuldade 
em resolver. Estão presentes para serum apoio 
efetivo ao estudante de Engenharia, nas mais 
diversas vertentes de atuação. Fala com eles 
no edifício da AEFEUP ou utiliza o email direto 
gape@aefeup.pt. 

Ação Social 
A AEFEUP possui um departamento espe-
cializado no tratamento de questões sociais, 
passando pelo apoio/aconselhamento em 
questões relacionadas com ação social 
escolar (candidaturas a bolsas de estudo, 
residências universitárias, cantinas). Qualquer 
dúvida ou problema podes reportar que a AE-
FEUP terá toda a disponibilidade para apoiar 
as tuas questões. 

Banco de voluntariado AEFEUP 
Na AEFEUP são promovidas ações de sensibili-
zação e o sentido de voluntariado e de espírito 
cívico. Junta-te ao banco de voluntariado 
para estares sempre a par das várias ações 
promovidas. 

Alojamento académico 
No site oficial da associação de estudantes 
existe uma base de dados de alojamento, 
fácil de consultar e com vários parâmetros 
orientadores da pesquisa, sendo que essas 
informações estão a ser constantemente reno-
vadas e atualizadas. Esta plataforma é bastante 
importante para estudantes, particularmente 
no início de cada ano letivo. 

Eventos lúdicos 
Ao longo do ano letivo muitos são os eventos 
de caráter recreativo e cultural que a AEFEUP 
organiza, desde as mais tradicionais e usuais 
festas lúdicas até às atividades culturais diri-
gidas para grupos específicos de interesses. 
Relativamente ao primeiro plano, destaque 
para o FEUPCaffé ou o Arraial de Engenharia, 
sendo que na outra dimensão faz-se referên-
cia à Semana Cultural, à Feira das Nações ou 
aos workshops variados. 

Cursos de formação 
Porque os estudantes necessitam de 
formação complementar, a AEFEUP promove 
diversos cursos de formação. Estes cursos são 
realizados nas instalações da faculdade a um 
preço bastante atrativo. São lecionados por 
docentes de instituições que garantem a qua-
lidade dos mesmos, num leque abrangente, 
desde as línguas (inglês, alemão, espanhol, 
entre outros), cursos de informática e cursos 
de teor comportamental (falar em público, 
liderança e coaching, etc.).

Engenharia Rádio 
A Engenharia Rádio conta com uma Direção 
autónoma e com uma equipa de colabo-
radores constituída por estudantes, para a 
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realização dos seus programas. A sua emissão 
pode ser acedida online através do site www.
engenhariaradio.pt. 

Seleções desportivas e oferta desportiva 
A AEFEUP engloba 9 seleções desportivas 
universitárias (Andebol, Basquetebol, 
Futebol de 11, Futsal, Voleibol e Rugby) 
a participar em competições académicas 
regionais e nacionais. Cada Seleção treina 
semanalmente (uma a duas vezes), com o 
apoio de técnicos profissionais. Neste mo-
mento, pondera-se sobre o início de novas 
seleções, não só noutras modalidades, mas 
também na vertente feminina em modalida-
des já existentes. Dentro da área desportiva, a 
AEFEUP proporciona aos estudantes diversos 
eventos que promovem esta componente 
importantíssima, como por exemplo a Liga e 
a Taça de Futsal, o Fim-de-semana Radical e 
outros torneios variados a decorrer durante 
o ano letivo. 

OUTRAS ORGANIZAÇÕES E GRUPOS 
ESTUDANTIS 

Age-i-FEUP - Associação de alunos de Ges-
tão e Engenharia Industrial da FEUP 
   ageifeup@fe.up.pt 

    www.ageifeup.com 
   www.facebook.com/ageifeuporto 

BEST - Board of European Students 
of Technology 
   porto@BEST.eu.org 

    www.bestporto.org 
   www.facebook.com/bestporto 

ESTIEM - European Students of Industrial 
Engineering and Management 
   lr.porto@estiem.org 

    www.estiem.org 

Grupo Estudantil de Engenharia de 
Software 
   gees.feup@gmail.com 

IACES - International Association of Civil 
Engineering Students 
   iaces@fe.up.pt 

    www.iaces.org 
   www.facebook.com/iaces.lc.porto 

i-ESN - International Exchange Erasmus 
Student Network 
   info@esnporto.org 

   www.esnporto.org

InterUP - Youth Association 
for International Students

  www.facebook.com/interUP.Porto

JuniFEUP - Empresa Júnior da FEUP 
   junifeup@junifeup.pt 

    www.junifeup.pt 

NAAM - Núcleo de Aeronáutica, Aeroespa-
cial e Modelismo 
   naam@fe.up.pt 

NaFEUP - Núcleo Ambiental da FEUP 
   nafeup@fe.up.pt 

Núcleo Estudantil da ACM 
   neacm@fe.up.pt 

NEB-FEUP/ICBAS - Núcleo de Estudantes de 
Bioengenharia da FEUP e ICBAS 
   neb@fe.up.pt | neb@icbas.up.pt 

    nebfeupicbas.pt
   www.facebook.com/nebfeupicbas

NEEEC - AEFEUP - Núcleo de Estudan-
tes de Engenharia Electrotécnica e de 
Computadores
   neeec@fe.up.pt

    paginas.fe.up.pt/~neeec
  www.facebook.com/NEEECAEFEUP

Núcleo Estudantil de Computação Gráfica 
   necg@fe.up.pt 

    paginas.fe.up.pt/~necg 

Núcleo de Microelectrónica 
   info@usgroup.eu 
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Núcleo de Rádio-Amadorismo 
   nra@fe.up.pt | nra.feup@gmail.com 

    sites.google.com/site/nrafeup 

NUIEEE - Núcleo Universitário do IEEE 
   nuieee@fe.up.pt 

    nuieee.fe.up.pt 
   facebook.com/nuieeeup

NEEQ - FEUP - Núcleo de Estudantes 
de Engenharia Química 
   neeq@fe.up.pt
   www.facebook.com/neeqfeup 

ShARE-UP - Sharing knowledge - U.Porto 
   share-up@fep.up.pt 

    share-share.org

Federação Académica do Porto 

   10h - 18h 

  +351 226 076 370 
   geral@fap.pt 

    www.fap.pt 

Comissariado Cultural da FEUP 
A Direção da FEUP criou em 2002 o 
Comissariado Cultural com o objetivo central 
de proporcionar a esta comunidade a parti-
cipação e fruição cultural e artística, através 
da programação regular de atividades que 
vão desde a música ao teatro, passando por 
exposições, ciclos de cinema, debates sobre 
arte e sociedade, etc., sendo algumas delas 
promovidas em parceria com outras institui-
ções da área cultural. Decorrem, durante todo 
o ano, as Oficinas de Pintura e de Música. 

  +351 225 082 188 
   ccultur@fe.up.pt 

   www.fe.up.pt/ccultur 

Comissariado Desportivo da FEUP 
Atividades em curso: 
.  Circuito de Manutenção FEUP/IPP - um percur-
so de 1750 metros que inclui quatro estações 
de exercícios na FEUP e outras quatro no IPP. 

.  Aulas semanais (2x) de Yoga para estudantes, 
docentes e técnicos. 

.  Recinto Desportivo junto à cantina 
Para reservar: reservas.desporto@sas.up.pt 

GRUPOS CULTURAIS E DESPORTIVOS
 
Coral de Eng. da Universidade do Porto 
   coral@fe.up.pt 

    www.fe.up.pt/~coral 

Grupo de Fados de Engenharia 

  +351 912 379 967 
   fados@fe.up.pt 

    www.fe.up.pt/~fados 

Orfeão Universitário do Porto 
Tel: +351 915 260 294 
   orfeao@orfeao.up.pt 

    www.orfeao.up.pt 

TEUP - Tuna de Engenharia da Universida-
de do Porto 

  +351 911 903 005 
   geral@teup.pt 

    fe.up.pt/teupwww 

TUNAFE - Tuna Feminina de Engenharia 

  +351 939 801 481 | +351 919 698 576 | 
+351 916 044 222 
   tunafe@fe.up.pt 

    fe.up.pt/~tunafe

CDUP - Centro de Desporto da Universida-
de do Porto 
O Centro de Desporto da Universidade 
do Porto oferece diversas atividades 
desportivas: Aeróbica, Aero Combat, Aikido, 
BootCamp, Capoeira, Cardio-Local, Danças 
de Salão, Cycling, Full Training, Hidroginás-
tica, Jiu Jitsu, Musculação, Natação, Pilates, 
Swasthya Yôga, Squash, Ténis, Escalada, 
Artes Marciais, Hip Hop. 

  +351 222 074 164 

    cdup.up.pt 
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VOLUNTARIADO 

G.A.S Porto 
O G.A.S.Porto é uma ONGD criada em Abril de 
2002 que desenvolve projetos de voluntariado 
na cidade do Porto em parceria com 18 insti-
tuições sociais, trabalhando com crianças de 
bairros sociais, jovens institucionalizados, idosos 
isolados, pessoas com deficiência mental, 
pessoas em situação sem-abrigo e mães ado-
lescentes. Internacionalmente o seu trabalho 
realiza-se em Moçambique e Timor-Leste, onde 
desenvolve projetos principalmente nas áreas 
de Educação e Saúde. 
Atualmente, o G.A.S.Porto conta com cerca de 
400 voluntários e reabre anualmente as suas 
inscrições em setembro/outubro. 

Comissariado Social 
De forma a promover o espírito de solidarie-
dade no meio universitário e contribuir para a 
promoção do bem-estar da sua comunidade, 
bem como da sua envolvente social e da so-
ciedade global, antecipando e contribuindo 
para mudanças de paradigmas da sociedade 
e qualidade de vida dos cidadãos, a FEUP 
dispõe de um Comissariado Social.
Fica atento às oportunidades que podem 
surgir e caso queiras mais informações entra 
em contacto com respsocial@fe.up.pt. 

Biblioteca 
A Biblioteca não são só os livros: é também um 
excelente local de encontro, descontração e 
fonte cultural. A Biblioteca da FEUP promove 
também iniciativas que visam contribuir para 
o desenvolvimento pessoal e cultural da 
comunidade académica, tais como o Clube da 
Leitura da FEUP, as exposições e as palestras 
que visam incentivar os hábitos de leitura e o 
enriquecimento cultural. 

   biblioteca.fe.up.pt/cl 

   8h30 - 19h30 

  +351 225 081 442 
   biblioteca@fe.up.pt 

   biblioteca.fe.up.pt 

Centro de Eventos 
O Centro de Eventos planeia, organiza e acolhe 
os eventos realizados na FEUP - de cariz cien-
tífico e/ou cultural. Entre o seu vasto leque de 
atividades e serviços destacam-se: a reserva de 
espaços e equipamentos audiovisuais, o apoio 
no contacto com fornecedores de serviços e o 
auxílio na gestão e planeamento de cerimónias 
protocolares. Para o acompanhamento técnico 
e protocolar dos eventos, esta unidade criou 
uma bolsa de técnicos e hospedeiros, para a 
qual recruta estudantes da Faculdade. Caso 
pretendas realizar um evento na FEUP, entra 
em contacto com o nosso Centro de Eventos; 
se, pelo contrário, apenas queres saber quais os 
próximos eventos a realizar, consulta o calendá-
rio disponível na página principal da FEUP.
   eventos@fe.up.pt

Centro Multimédia
O Centro Multimédia apoia a Comunidade 
FEUP no que respeita à produção de materiais 
gráficos e desenvolvimento de produtos de 
comunicação digital. Atua ainda na organiza-
ção da sinalética dos espaços no campus da 
faculdade e na gestão do banco de imagens 
e audiovisuais.
   multimedia@fe.up.pt
 
Comissariado para a Sustentabilidade 
Sabias que em 2015 foi criado um Comissaria-
do para a Sustentabilidade? O objetivo é 
contribuir para uma sociedade melhor, 
incorporando a sustentabilidade nos proces-
sos de decisão da FEUP. Este ano foi lançado 
o Concurso “Mais Ideias Sustentáveis” e o 
Projeto Hortas Biológicas e com a tua ajuda 
contamos poder desenvolver mais iniciativas. 
Se mantivermos os padrões de consumo, em 
2030 serão necessários dois planetas para 
suportar o nosso estilo de vida! Tem um papel 
ativo e ajuda-nos a reverter esta situação. 
   sustentabilidade@fe.up.pt
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Your academic curriculum vitae can include 
much more than the study programme 
you’re taking: you can join student associa-
tions or groups, do sports and drama, play 
in the orchestra or other musical groups, 
as well as take part in volunteer activities. 
There’s a lot more beyond Engineering!

AEFEUP - FEUP STUDENTS’ ASSOCIATION

   9.30 - 12.30 / 14.00 - 17.30

  +351 225 081 557
   geral@aefeup.pt  

    www.aefeup.pt 

AEFEUP is the largest Students’ Association 
of the University of Porto and includes a vast 
range of activities and courses of action. 
It is focused on strong student political 
representation, but without disregarding its 
role in managing property and in organizing 
a variety of events.

Student Support Office
AEFEUP has at its disposal a department 
providing direct support to students: GAPE. 
This Student Support Office can clarify 
doubts about your course or any other edu-
cational issues that you may have trouble 
solving. They aim to give effective assistance 
to engineering students in the full range of 
procedures required. Contact them in the 
AEFEUP building or contact directly by mail 
at gape@aefeup.pt. 

Social Action
AEFEUP has a department that specializes in 
dealing with social issues, through support/
counselling on issues regarding student 
social action (scholarship applications, 
university accommodation, canteens). You 
can raise any questions or problems as they 

are completely dedicated to supporting you 
in these matters.

AEFEUP volunteer bank
AEFEUP encourages awareness-raising 
together with a sense of volunteerism and 
civic spirit. Join their volunteer bank to 
become fully aware of the various actions 
that we promote. Register at www.aefeup.pt/
inscricaobancovoluntariado. 

Student Accommodation
On the official website of the Student Asso-
ciation there is an accommodation database, 
which is easy to consult and features various 
criteria to help guide your search, using 
information that is constantly being renewed 
and updated. This platform is very important 
for students, particularly at the beginning of 
each academic year.

Recreational Events 
Throughout the academic year AEFEUP 
organizes many cultural and recreational 
events. These range from the traditional fun 
and festivities held routinely, for example, at 
FEUPCaffé or the Engineering Fair, to cultural 
activities targeted to specific interest groups, 
such as Cultural Week, the International Fair 
and various workshops.

Training Courses
Since students require additional training, 
AEFEUP promotes various training courses. 
These courses are offered at a very competi-
tive price and taught on faculty premises by 
staff drawn from institutions guaranteeing 
their teaching quality. They cover a broad 
range of topics, from languages (English, Ger-
man, Spanish, etc.) to information technology 
and behavioural training (public speaking, 
leadership and coaching, etc.).
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Radio Engineering 
Radio Engineering is managed autonomously 
and its programmes are produced by a team 
of contributors made up of students. Its 
transmissions can be accessed online at www.
engenhariaradio.pt.

Sports teams and sports available
AEFEUP has nine university sports teams 
(Handball, Basketball, Football, Indoor Football 
(Futsal), Volleyball and Rugby) participating in 
academic competitions at regional and national 
level. Each team trains once or twice weekly, 
with support given by professional coaches. 
Ideas to start up new teams are currently being 
considered, not only for other sports, but also 
for women’s teams in already existing sports. 
Within the field of sports, AEFEUP provides 
students with various events to promote this 
very important aspect of university life, for 
example the Indoor Football (Futsal) League 
and Cup, Radical Weekend and various 
other tournaments that take place during the 
academic year.

OTHER ORGANIZATIONS AND STUDENT 
GROUPS

Age-i-FEUP - Association of Industrial 
Engineering and Management Students
   ageifeup@fe.up.pt

    www.ageifeup.com
   www.facebook.com/ageifeuporto

BEST - Board of European Students of 
Technology 
   porto@BEST.eu.org 

    www.bestporto.org 
   www.facebook.com/bestporto 

ESTIEM - European Students of Industrial 
Engineering and Management
   lr.porto@estiem.org 

    www.estiem.org 

Software Engineering Students Group
   gees.feup@gmail.com 

IACES - International Association of Civil 
Engineering Students
   iaces@fe.up.pt 

    www.iaces.org 
   www.facebook.com/iaces.lc.porto 

i-ESN - International Erasmus Exchange 
Student Network 
   info@esnporto.org 

    www.esnporto.org 

InterUP - Youth Association 
for International Students

  www.facebook.com/interUP.Porto

JuniFEUP - FEUP Junior Enterprise
   junifeup@junifeup.pt 

    www.junifeup.pt 

NAAM - Aeronautics, Aerospacial and 
Model Building Group
   naam@fe.up.pt 

NaFEUP - FEUP Environmental Group
   nafeup@fe.up.pt 

ACM Students’ Group
   neacm@fe.up.pt 

NEB-FEUP/ICBAS - FEUP and ICBAS Bioen-
gineering Students Association
   neb@fe.up.pt | neb@icbas.up.pt 

    nebfeupicbas.pt
  www.facebook.com/nebfeupicbas 

NEEEC - AEFEUP - Electrical and Computers 
Engineering Students Association
   neeec@fe.up.pt

    paginas.fe.up.pt/~neeec
   www.facebook.com/NEEECAEFEUP

Computer Graphics Students Group 
   necg@fe.up.pt 

    paginas.fe.up.pt/~necg
  
Microelectronics Group
   info@usgroup.eu

    usgroup.eu
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Amateur Radio Group
   nra@fe.up.pt / nra.feup@gmail.com

    sites.google.com/site/nrafeup/

NUIEEE - IEEE University Group
   nuieee@fe.up.pt

   nuieee.fe.up.pt
   facebook.com/nuieeefeup

NEEQ - FEUP - Chemical Engineering  
Students Association
   neeq@fe.up.pt
   www.facebook.com/neeqfeup 

ShARE-UP - Sharing knowledge - U.Porto 
   share-up@fep.up.pt

   www.share-share.org

Academic Federation of Porto (FAP)
Office Hours: 10.00 - 18.00 

  +351 226 076 370 
   geral@fap.pt

   www.fap.pt

FEUP Cultural Commission
The Cultural Commission was set up in 2002 
by FEUP’s Executive Board with the main goal 
of providing the faculty community with 
opportunities to enjoy and participate in 
cultural and artistic activities. It organizes the 
regular scheduling of events ranging from 
music and drama to exhibitions, film screen-
ings and debates about art and society, some 
promoted in partnership with other cultural 
institutions. Painting and music workshops 
are held throughout the year.

  225 082 188
   ccultur@fe.up.pt 

   www.fe.up.pt/ccultur 

FEUP Sports Commission 
Ongoing activities:
.  FEUP/IPP Fitness Trail  – a 1,750-metre 
circuit which includes four exercise stations 
at FEUP and another four at the IPP

.  Twice-weekly yoga classes for students, 
teachers and all other staff 

.  Sports Ground next to the canteen
For bookings: reservas.desporto@sas.up.pt

CULTURAL AND SPORTS GROUPS

FEUP choir
   coral@fe.up.pt

   www.fe.up.pt/~coral

FEUP Fado Group 

  +351 912 379 967
   fados@fe.up.pt

   www.fe.up.pt/~fados 

University of Porto Choral Society

  +351 915 260 294
   orfeao@orfeao.up.pt 

   www.orfeao.up.pt

TEUP - University of Porto Student Music 
Group

  +351 911903005
   geral@teup.pt

   fe.up.pt/teupwww

TUNAFE - FEUP Women’s Music Group

  +351 93 980 14 81 | +351 91 969 85 76 | 
+351 91 604 42 22 
   tunafe@fe.up.pt

   fe.up.pt/~tunafe

CDUP/University of Porto Sports 
Support Office
The University of Porto Sports Support Of-
fice offers many sporting activities: Aerobics, 
Aero Combat, Aikido, BootCamp, Capoeira, 
Cardio-Local, Ballroom Dancing, Cycling, 
Full Training, Water Aerobics, Jiu Jitsu, 
Bodybuilding, Swimming, Pilates, Swasthya 
Yôga, Squash, Tennis, Climbing, Martial 
Arts, Hip Hop

  +351 222 074 164

   cdup.up.pt 
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VOLUNTEERING

G.A.S Porto
G.A.S. Porto is an NGO established in April 
2002 that develops volunteer projects 
in Porto in partnership with 18 social 
institutions, working with children in social 
housing estates, institutionalized young 
people, elderly people living alone, people 
with learning disabilities, homeless people 
and teenage mothers. Internationally it 
operates in Mozambique and Timor-Leste, 
mainly in developing education and health-
related projects. 
Currently, G.A.S. Porto relies on about 
400 volunteers and registration annually 
resumes in September/October.

FEUP Social Commission
In order to promote the spirit of solidarity in 
the university and develop a better sense of 
social responsibility, as well as to promote the 
identification between the academic world 
and the needs of society, FEUP established 
the Commissariat of Social Responsibility. 
Look out for opportunities that may arise and 
in case you want more information contact 
respsocial@fe.up.pt. 

    www.fe.up.pt/respsocial

Library
The library is not just books: it is also a great 
place for meeting and relaxation as well 
as a source of culture. FEUP’s Library also 
promotes initiatives aimed at contributing to 
the personal and cultural development of the 
academic community, such as the Reading 
Club, exhibitions and lectures to encourage 
reading habits and cultural enrichment.

    biblioteca.fe.up.pt/cl

   8.30 - 19.30 

  +351 225 081 442
   biblioteca@fe.up.pt 

    biblioteca.fe.up.pt 

Events Centre
The Events Centre plans, organizes and 
hosts events held at FEUP of a scientific and/
or cultural nature. Its wide range of activi-
ties and services include: booking rooms 
and audio-visual equipment, support in 
contacting service providers and assistance 
in the management and planning of official 
ceremonies. To facilitate the technical and 
orderly monitoring of events, the centre 
has set up a scholarship for technicians and 
hosts, which recruits faculty students. If you 
intend to hold an event at FEUP, contact our 
Events Centre; if, on the other hand, you just 
want information about upcoming events to 
be held at FEUP, consult the calendar avail-
able on FEUP’s homepage.

 eventos@fe.up.pt

Multimedia Center
The Multimedia Center supports FEUP 
Community regarding the production of 
graphic materials and the development 
of digital communication products. It also 
organizes the signaling of spaces in the 
Faculty campus and manages the image and 
audiovisual bank.

  multimedia@fe.up.pt

Comission of Sustainability
Did you know that in 2015 we created a 
Comission of Sustainability? The main goal is 
to contribute to a better society, considering 
sustainability in FEUP decisions. This year we 
launched the competition “Most Sustainable 
Ideas” and the Project Biological Gardens 
and with your help we can develop more 
initiatives.
If we keep our consumption levels we will 
need two planets to support our lifestyles in 
2030! You can have an active role and help 
us reverse this situation.
   sustentabilidade@fe.up.pt 





FUTURO À VISTA

FUTURE IN SIGHT
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Todos os percursos têm uma partida e, inde-
pendentemente da duração, uma chegada, 
neste caso o teu FUTURO! A FEUP quer estar 
presente em todos os teus grandes momen-
tos e apoiar-te nas tuas conquistas. 
Foram criados alguns serviços que poderão 
ajudar na tua integração profissional, bem 
como apoiar-te caso o teu espírito empreen-
dedor desperte: 

Apoio ao Empreendedorismo 
A FEUP incentiva os seus estudantes ao 
espírito empreendedor e à capacidade para 
criar a sua própria empresa e/ou emprego, 
pelo que promove uma série de iniciativas 
neste âmbito, integradas no FEUP CAREER 
PATH que integra sessões de consultoria na 
área do empreendedorismo (avaliação da 
ideia de negócio, diagnóstico da capacidade 
empreendedora, elaboração de plano de 
negócios e acesso a apoios e incentivos para 
criação de empresas). 

   9h30 - 12h45 

  +351 220 413 545 
   empresas@fe.up.pt 
   facebook.com/feupcareerpath 

Networking com alumni 
A partir do momento em que terminas o teu 
curso de grau na FEUP tornas-te automatica-
mente nosso alumni e continuas a fazer parte 
desta grande comunidade que é a FEUP. Só 
no LinkedIn a faculdade tem registados mais 
de 35 mil membros, dos quais cerca de 30 
mil são alumni. É possível fazer uma seleção 
desses alumni por país de residência, área de 
estudos, empresa onde trabalham, etc. Para 
que sejas contabilizado nesta comunidade, 
só tens de adicionar a “Faculdade de Enge-
nharia da Universidade do Porto” ao teu perfil 
no LinkedIn: passas, assim, a ver e a ser visto 
por toda a comunidade. 

Podes ainda interagir com estudantes e 
alumni FEUP através do grupo FEUPLink no 
Facebook ou no LinkedIn. Os membros do 

grupo podem lançar e participar em discussões 
temáticas, promover as suas atividades e en-
contrar ou partilhar oportunidades de carreira, 
promover um encontro para os colegas de curso, 
assim como ficar a saber as últimas novidades 
sobre a comunidade alumni FEUP. 

E não te esqueças! Quer escolhas trabalhar em 
Portugal ou no estrangeiro, verifica se existe 
alguma Embaixada Alumni FEUP na tua região: 
fe.up.pt/alumni. Caso contrário, poderás sempre 
candidatar-te a Embaixador Alumni.

Existem também associações de antigos alunos 
ligadas a algumas engenharias, procura a tua:
 
ADEMEC - Associação de Antigos Alunos 
de Mecânica 
   sg@fe.up.pt 

ADEMM - Associação de Antigos Alunos 
de Metalurgia e Materiais 
   ademm@fe.up.pt 

AEC- FEUP- Associação dos Antigos Alunos 
de Engenharia Civil da Faculdade de Enge-
nharia da Universidade do Porto 
   gcastro@fe.up.pt 

    paginas.fe.up.pt/~aec 

AlumniEI - Associação dos Antigos Alunos de 
Engenharia Informática e Computação 
   alumniei@fe.up.pt 
   www.facebook.com/AlumniEI

Alumnieec- Associação dos Antigos Alunos de 
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
   neeec@fe.up.pt

Não te esqueças de pedir a tua certidão do 
curso. Para isso basta acederes ao menu “Certifi-
cados” na tua página pessoal. 
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Every path has a starting point and, no matter 
how long, a finishing point, which in this case 
is your FUTURE! FEUP wants to be there for all 
your big moments and support you in your 
achievements. 
The following services may help facilitate 
your professional integration and support 
you if you feel your entrepreneurial spirit 
awakening:

Entrepreneurship Support
FEUP encourages its students’ entrepreneuri-
al spirit and the ability to set up their own 
business, by promoting a series of initiatives 
in this area, integrated in FEUP CAREER 
PATH which provides consulting sessions in 
the field of entrepreneurship (evaluation of 
business ideas, diagnosis of entrepreneurial 
capability, preparation of business plans 
and access to support and incentives for 
start-ups).

   9.30 - 12.45

  +351 220 413 545
   empresas@fe.up.pt 
   facebook.com/feupcareerpath

Networking with Alumni
From the moment you finish your degree 
course at FEUP you automatically become 
one of our alumni and you continue to be 
part of this great community that is FEUP. 
On LinkedIn alone FEUP has registered more 
than 35,000 members, of whom 30,000 are 
alumni. You can select these alumni by coun-
try of residence, study area, company they 
work for, etc. For you to be counted in this 
community, you just have to add “Faculdade 
de Engenharia da Universidade do Porto” to 
your LinkedIn profile and you’ll then see and 
be seen by the whole community. 
You can also interact with students and alumni 
through FEUPLink group on Facebook and on 
LinkedIn. Group members can initiate and par-

ticipate in themed discussions, promote their 
activities and find or share career opportuni-
ties, promote classmate reunions, as well as get 
the last news about the alumni community. 

And, whether you choose to work in Portugal 
or abroad, don’t forget to check if there is a 
FEUP Alumni Embassy in your region: fe.up.pt/
alumni. Otherwise, you can always apply to 
be an Alumni Ambassador. 

There are also alumni associations linked to 
certain fields of engineering, so see if yours 
is below:

ADEMEC - Association of former students 
of Mechanical Engineering 
   sg@fe.up.pt

ADEMM - Association of former students 
of Metallurgical and Materials 
   ademm@fe.up.pt

AEC- FEUP- Alumni Association of Civil 
Engineering students, Faculty of Engi-
neering of Porto University
   gcastro@fe.up.pt

   paginas.fe.up.pt/~aec

AlumniEI - Association of Former 
students of Informatics Engineering and 
Computing
   alumniei@fe.up.pt 

   alumniei.fe.up.pt

Alumnieec- Association of Former 
students of Eletrical and Computers 
Engineering 

  neeec@fe.up.pt

Don’t forget to request the certificate for your 
course. To do this, simply access the “Certifi-
cates” menu on your personal page.





VISTO A CAMISOLA

FLY THE FLAG FOR FEUP
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Tens orgulho em fazer parte desta comuni-
dade? Então veste a camisola e leva a FEUP 
sempre no coração. Há muitas iniciativas 
onde poderás mostrar que é realmente um 
prazer poder ser FEUPinho: 

Figurante em sessões fotográficas para 
materiais de comunicação da FEUP 
Queres mesmo vestir a camisola? Torna-te 
uma das caras da FEUP e participa nas 
nossas sessões fotográficas! Estamos 
sempre a precisar de novos estudantes para 
fotografar individualmente ou em grupo 
para as muitas brochuras, desdobráveis, e 
outros materiais impressos ou online que 
vamos produzindo durante todo o ano 
letivo. Entra em contacto com a Divisão de 
Comunicação e Imagem através do email 
marketing@fe.up.pt 

Embaixadores Alumni 
Também tu podes candidatar-te a ser 
Embaixador Alumni da FEUP e ajudar a levar 
o nome FEUP mais longe, seja em Portugal 
ou no estrangeiro. Para além de procurar 
novas formas de cooperação com empresas 
ou outras instituições de ensino superior, os 
Embaixadores Alumni da FEUP promovem 
atividades de socialização e networking 
entre a comunidade alumni da região em 
que vivem, dinamizando-a e contribuindo 
assim para manter o espírito FEUP sempre 
presente. Para mais informações acede ao 
Portal Alumni - www.fe.up.pt/alumni 

Relato a minha experiência 
Partilha connosco a tua experiência 
enquanto estudante ou alumni FEUP. Envia 
um email para marketing@fe.up.pt dizendo 
apenas que estás interessado em partilhar a 
tua experiência. Nós entramos em contacto! 

Faço partilhas nas redes sociais 
Ao longo de todo o ano, partilha com o 
mundo as tuas vivências na FEUP e na 
cidade do Porto. Já conheces algumas das 
nossas hashtags?

.  Momentos na vida do estudante (dentro e 
fora do campus) - #FEUPmoments 

. Memórias da FEUP - #FEUPmemories 

. Alumni FEUP - #FEUPlink e #FEUPalumni

. Vestir a camisola - #proud2beFEUP 

. Responsabilidade Social - #FEUPwithaheart 

. Desporto - #FEUPfit 

. Competições - #GoFEUP 

. Comida - #FEUPfoodies 

. Animais - #FEUPpets 

. Exames - #FEUPworkhard 

. Verão - #FEUPseeunextyear 

. Natal - #MerryXmasFEUP 

. Viagens - #FEUParoudtheWorld 

. Caloiros - #FEUPinhos 

. Integração Profissional - #FEUPprepared4life

. Vida nos Laboratórios - #FEUPLabs

. Cultura - #FEUPonstage 

. Ambiente - #FEUPecofriend 

. Cidadania - #FEUPcitizenship 

. Inovação - #FEUPexplorer 

. Porto - #FEUPStudentsLovePorto 

. Career Fair - #FEUPcareerfair

. Queima - #FEUPnaQueima

. Detalhes - #FEUPdetails
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If you’re proud of being part of this com-
munity, fly the flag for FEUP and wear your 
faculty shirt with pride. That way FEUP will 
always be close to your heart. There are 
many initiatives enabling you to show just 
what a pleasure it is to be a FEUP student:

Extra in photo shoots for FEUP communica-
tion materials 
If you really want to fly the flag for FEUP, 
then be one of the faces of the Faculty 
and participate in our photo shoots! We 
are always in need of new students to 
photograph individually or in groups for 
the many brochures, leaflets and other 
printed or online materials that we produce 
throughout the academic year. Get in touch 
with the Communication and Image Division 
via email marketing@fe.up.pt.

Alumni Ambassadors
You can also apply to be a FEUP Alumni 
Ambassador and help spread the FEUP 
name further afield, whether in Portugal or 
abroad. In addition to seeking new forms of 
cooperation with companies or other higher 
education institutions, FEUP Alumni Ambas-
sadors promote socialization and networking 
activities among the alumni community in 
the region where they live, energising it and 
thus helping to keep the FEUP spirit ever 
present. For more information access the 
Alumni Portal - www.fe.up.pt/alumni. 

Reporting my experience
Share with us your experience as a student 
or FEUP alumni. Send an email to marketing@
fe.up.pt simply saying that you are interested 
in sharing your experience. We’ll then get 
in touch! 

 Sharing on social networks
Throughout the year, share with the world 
your experiences at FEUP and in Porto. Here 
are some of our hashtags in case you don’t 
know them already.

.  Moments in a student’s life (on and off 
campus) - #FEUPmoments 

. Memories of FEUP - #FEUPmemories 

. Alumni FEUP - #FEUPlink e #FEUPalumni

. Fly the flag - #proud2beFEUP 

. Social Responsibility - #FEUPwithaheart 

. Sport - #FEUPfit 

. Competitions - #GoFEUP 

. Food - #FEUPfoodies 

. Animals - #FEUPpets 

. Exams - #FEUPworkhard 

. Summer- #FEUPseeunextyear 

. Christmas - #MerryXmasFEUP 

. Travel - #FEUParoudtheWorld 

. Freshers - #FEUPinhos 

. Professional Integration - #FEUPprepared4life

. Life in the Labs - #FEUPLabs

. Culture - #FEUPonstage 

. Environment - #FEUPecofriend 

. Citizenship - #FEUPcitizenship 

. Innovation - #FEUPexplorer 

. Porto - #FEUPStudentsLovePorto 

. Career Fair - #FEUPcareerfair

. Queima das Fitas - #FEUPnaQueima

. Details - #FEUPdetails
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FEUP NA REDE
FEUP ON THE WEB
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Leva a FEUP sempre contigo:
Always take FEUP with you:

       www.facebook.com/paginafeup 

       www.linkedin.com/edu/20444

       www.twitter.com/feup_porto 

       www.instagram.com/feup_porto 

       www.youtube.com/user/FEUPtv 

       fe.up.pt/feupworld



OFICINA DE PINTURA/PAINTING WORKSHOP

Orientação/Monitor: Paulo Jesus

TERÇAS-FEIRAS/TUESDAY
17h00 às 19h30 - Sala/Room B112

GRUPO DE JAZZ/JAZZ GROUP

Direção Artística/Artistic Direction: Paulo Gomes

TERÇAS-FEIRAS/TUESDAY
19h00 às 20h15 - Sala/Room B119

GRUPO VOCAL/VOCAL GROUP

Direção Artística/Artistic Direction: Fátima Serro

TERÇAS-FEIRAS/TUESDAY
19h00 às 20h15 - Sala/Room B115

ORQUESTRA CLÁSSICA/
CLASSICAL ORCHESTRA

Direção Artística/Artistic Direction: José Eduardo Gomes

QUARTAS-FEIRAS/WEDNESDAY
21h00 às 23h00 - Auditório da FEUP/FEUP’s Auditorium
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INSCREVE-TE/SUBSCRIBE
CCULTUR@FE.UP.PT
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Para mais informações/For more information:
T + 351 22 041 3508
F + 351 22 508 1440

www.fe.up.pt
fe.up.pt/studyandresearch
study-research.pt


