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Caros estudantes,

Dear students,

Sejam muito bem-vindos à Faculdade de
Farmácia da Universidade do Porto.

Welcome to the Faculty of Pharmacy of the
University of Porto.

É com muito orgulho que vos recebo nesta
instituição centenária que, todos os dias, se
empenha em construir um futuro onde as
os profissionais das Ciências Farmacêuticas
encontram oportunidades de sucesso e a
valorização merecida.

It is with great pleasure that I welcome you
to this centenary institution that, every
day, strives to build a future where professionals in the Pharmaceutical Sciences find
opportunities for success and the appreciation they deserve.

Espero que durante a vossa estadia na FFUP
se sintam em “casa” e completamente integrados na nossa comunidade académica.
Somos uma instituição com elevado rigor
pedagógico e científico, mas somos também uma comunidade coesa, inclusiva,
que promove sentimentos de pertença e
cria laços para toda a vida.

I hope that during your stay at FFUP you
will feel at "home" and completely integrated in our academic community. We are
an institution with high pedagogical and
scientific rigour, but we are also a cohesive
and inclusive community that promotes
feelings of belonging and creates bonds
for life.

O ano letivo de 2022/2023 será, para os que
agora chegam, um ano de descobertas e
desafios. Fomos a vossa escolha, sabemos
que trazem sonhos que querem cumprir
e que depositam na FFUP a esperança de
um futuro de sucesso. Da nossa parte tudo
faremos para que o sucesso seja a meta
a alcançar. Estamos certos que também
da vossa parte existirá igual empenho e
compromisso com o sucesso académico e
profissional.

The 2022/2023 academic year will be, for
ones who have just arrived, a year of discoveries and challenges. We were your
choice, we know that you have dreams
that you want to fulfil and that you place
in FFUP the hope for a successful future.
For our part, we will do everything we can
so that success is the goal to achieve. We
are sure that you will be equally committed
to your academic and professional success.

Faremos juntos o caminho do vosso futuro,
garantindo que o ano de 2022/2023 fique
para sempre como o primeiro ano do resto
das vossas vidas.

SETEMBRO 2022

Together we will make the path of your future, ensuring that the year 2022/2023 will
be forever the first of the rest of your lives.

SEPTEMBER 2022

FFUP
DENTRO
DE PORTAS
INDOORS

Como Instituição de Ensino Superior, a Faculdade de
Farmácia da Universidade do Porto (FFUP), fundada
em 1921, está orientada para a formação de profissionais
de topo nas diferentes áreas das Ciências Farmacêuticas.

As an Institution of Higher Education, the Faculty of Pharmacy of the University of Porto (FFUP), founded in
1921, is oriented to the graduation of top professionals in
the different areas of Pharmaceutical Sciences.

Atualmente, a FFUP tem uma oferta diversificada de formação na área das Ciências Farmacêuticas que inclui: um
ciclo de estudos integrado de Mestrado em Ciências Farmacêuticas (MICF); sete 2OS ciclos de estudo (mestrados)
e sete 3os ciclos de estudo (doutoramentos), alguns dos
quais em parceria com outras instituições. Promove igualmente intercâmbios pedagógicos, científicos e técnicos
com instituições nacionais e internacionais, e desenvolve
ações de ensino extracurricular e de formação profissional.

Currently, FFUP has a diversified training offer in the Pharmaceutical Sciences area, which includes: a Integrated Master
on Pharmaceutical Sciences (MICF); seven 2nd cycles and
seven 3rd cycles of study, some of which in partnership with
other institutions. It also promotes pedagogical, scientific
and technical exchanges with national and international
institutions, and develops extracurricular education and
vocational training actions.

As dimensões humana e ética dos estudantes são questões
reais e trabalhadas com rigor. Neste contexto, mais do que
formar bons profissionais, a FFUP procura formar seres
humanos de excelência, ativos e socialmente válidos.
A Investigação Científica é igualmente uma componente
fundamental, extremamente ativa e produtiva dentro da
Faculdade de Farmácia. O excelente trabalho desenvolvido
pelos nossos docentes permite à FFUP ocupar um lugar
cimeiro no ranking da Universidade do Porto, no que concerne à publicação de artigos indexados em prestigiadas
revistas científicas internacionais.

The human and ethical dimensions of students are real
issues, and rigorously worked. In this context, rather than
training good professionals, FFUP forms human beings of
excelence, active and socially valid.
Scientific Research is also a fundamental, active and productive component within the Faculty of Pharmacy. The excellent
work developed by our teachers allows FFUP to occupy a
top place in the ranking of the University of Porto, in what
concerns the publication of articles indexed in prestigious
international scientific journals.

MAPA FFUP
MAP

P0 - P1 ANFITEATROS − P2 BIBLIOTECA
P4 SALÃO NOBRE − P4 - P6 ICBAS

P0 LAB. TEC. FARMACÊUTICA / NÚCLEO MUSEOLÓGICO / LAB. PRÁTICA FARMACIA
P1 SALAS DE AULAS
P2 LAB. FARMACOGNOSIA, LAB. QUÍMICA APLICADA
P3 GESTÃO ACADÉMICA / TESOURARIA / INFORMÁTICA /
RECURSOS HUMANOS / COMUNICAÇÃO / ÓRGÃOS DE GESTÃO
P4 LAB. TOXICOLOGIA, LAB. FARMACOLOGIA
P5 LAB. MICROBIOLOGIA, CULTURAS CELULARES

P0 AEFFUP, BAR/CANTINA
P1 SERV. MANUTENÇÃO, LAB. ICBAS
P2 LAB. QUÍMICA ORGÂNICA E FARMACÊUTICA, LAB. ICBAS
P3 LAB. BROMATOLOGIA E HIDROLOGIA, LAB. ICBAS
P5 LAB. BIOQUÍMICA, ANÁLISES CLÍNICAS

EA
P0 HOSPITAL VETERINÁRIO
P1 - P5 LAB. ICBAS

ENTRADA
ENTRANCE

Rua de Jorge Viterbo Ferreira, nº. 228, 4050-313 Porto PORTUGAL

N41.147803 W-8.624408

ORGÃOS DE GESTÃO
MANAGEMENT
CONSELHO DE REPRESENTANTES REPRESENTATIVE COUNCIL
PRESIDENTE PRESIDENT: Prof. Doutor Paulo Costa
VICE-PRESIDENTE VICE PRESIDENT: Prof. Doutor Paulo Silva

CONSELHO EXECUTIVO EXECUTIVE COUNCIL
DIRETOR DEAN: Prof. Doutor Domingos Ferreira
SUB DIRETORA VICE-DEAN: Prof.ª Doutora Susana Casal

CONSELHO CIENTÍFICO SCIENTIFIC COUNCIL
PRESIDENTE PRESIDENT: Prof. Doutor Félix Carvalho
VICE-PRESIDENTE VICE PRESIDENT: Prof.ª Doutora Natércia Teixeira

CONSELHO PEDAGÓGICO PEDAGOGICAL COUNCIL
PRESIDENTE PRESIDENT: Prof. Doutor Jorge Oliveira
VICE-PRESIDENTE VICE PRESIDENT: Prof.ª Doutora Patrícia Valentão

DEPARTAMENTOS E LABORATÓRIOS
DEPARTMENTS AND LABORATORIES
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS QUÍMICAS
CHEMICAL SCIENCES DEPARTMENT

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
BIOLOGICAL SCIENCES DEPARTMENT

Laboratório de Bromatologia e Hidrologia
Bromatology and Hidrology Laboratory [E2.P3]
Laboratório de Química Aplicada
Applied Chemistry Laboratory [E3.P2]
Laboratório de Química Orgânica e Farmacêutica
Organic and Pharm. Chemistry Laboratory [E2.P2]
Laboratório de Farmacognosia
Pharmacognosy Laboratory [E3.P2]

Laboratório de Bioquímica
Biochemistry Laboratory [E2.P5]
Laboratório de Microbiologia
Microbiology Laboratory [E3.P5]
Laboratório de Toxicologia
Toxicology Laboratory [E3.P4]

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MEDICAMENTO
DRUG SCIENCES DEPARTMENT
Laboratório de Farmacologia
Pharmacology Laboratory [E3.P4]
Laboratório de Tecnologia Farmacêutica
Pharmaceutical Technology Laboratory [E3.P0]

CENTROS DE COMPETÊNCIAS
COMPETENCE CENTRES
CENTRO DE COMPETÊNCIAS EM
ENVELHECIMENTO ATIVO DA U.PORTO
Competences Centre on Active and
Healthy Ageing of the University of Porto
[E2.P5]

SERVIÇOS E OUTRAS ESTRUTURAS
SERVICES AND OTHER STRUCTURES
SERVIÇO DE GESTÃO ACADÉMICA E DE EXPEDIENTE ACADEMIC AND REGISTRAR
MANAGEMENT SERVICE [E3.P3]
2.a – 6.a / Monday - Friday, 10:00 / 12:00 – 14:30 / 16:30 - expediente@ff.up.pt

TESOURARIA TREASURY [E3.P3]
2.a – 6.a / Monday - Friday, 10:00 / 12:00 – 15:00 / 17:00 - tesouraria.ffup@sp.up.pt

GABINETE DE INFORMÁTICA IT OFFICE [E3.P3]
2.a - 4.a - 6.a / Monday - Wed.- Friday, 9:30 / 11:30 – 14:00 / 16:30 - si@ff.up.pt

GABINETE DE APOIO AO ALUNO STUDENT SUPPORT OFFICE [E3.P3]
Prof.ª Doutora Georgina Correia da Silva - george@ff.up.pt

GABINETE DE RELAÇÕES EXTERIORES INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE [E3.P3]
Prof.ª Doutora Patrícia Valentão - valentao@ff.up.pt

SERVIÇO DE BIBLIOTECA E ARQUIVO LIBRARY AND ARCHIVE SERVICE [EA.P2]
2.a Monday – 6.a Friday, 8:00 / 19:00 - biblioteca_gestao@ff.up.pt

SERVIÇO DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO MANAGEMENT BODIES SUPPORT SERVICE [E3.P3]
Secretariado, Comunicação, Projetos I&D+i, Informática e Manutenção - secretariado@ff.up.pt

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS HUMAN RESOURCES SERVICE [E3.P3]
2.a – 6.a / Monday - Friday, 09:30 / 12:00 – 14:30 / 17:00 - srh@ff.up.pt

CICLOS
DE ESTUDO
CYCLE OF
STUDIES

MICF

MESTRADO INTEGRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
INTEGRATED MASTERS IN PHARMACEUTICAL SCIENCES
O MICF tem como objetivo formar profissionais
habilitados a exercer funções nas diferentes áreas
das Ciências Farmacêuticas – Farmácia Comunitária, Hospitalar, Indústria Farmacêutica, Distribuição
Farmacêutica, Análises Clínicas e Investigação.

The Master Degree on Pharmaceutical Sciences of FFUP
aims to prepare graduated students to work in activities
traditionally related to the pharmaceutical profession, such
as Community Pharmacy, Hospital Pharmacy, Industrial
Pharmacy, Pharmaceutical distribution, Clinical Analysis
and Research.

DIRETOR DIRECTOR: Prof. Doutor Fernando Remião – remiao@ff.up.pt

SAÍDAS PROFISSIONAIS
CAREER POSSIBILITIES
Farmácia Comunitária
Farmácia Hospitalar
Indústria Farmacêutica

Community Pharmacy
Hospital Pharmacy
Industrial Pharmacy

Distribuição Farmacêutica
Análises Clínicas e outras Atividades
de Índole Analítica

Wholesale dealer in medicines
Clinical Analysis and other Activities
of Analytical Purposes

Ensino / Investigação

Teaching / Research

(Desenvolvimento, Fabrico, Controlo da Qualidade,
Marketing e Assuntos Regulamentares)

(Análises Químicas, Hidrológicas, Bromatológicas,
Microbiológicas, Toxicológicas)

(Development, Fabrication, Quality Control, Marketing and
Pharmaceutical Legislation)

(Chemical, Hydrological, Bromatological, Microbiological,
Toxicological Analyses)

PLANO DE
ESTUDOS
FORMATIVE
MILESTONES
› BIOLOGIA CELULAR
› FÍSICA APLICADA
› MATEMÁTICA E
BIOESTATÍSTICA
› Q. GERAL E INORGÂNICA
› Q. ORGÂNICA I
Cellular Biology, Applied Physics,
Mathematics and Biostatistics,
General and Inorganic Chem,
Organic Chem. I

› BIOQUÍMICA II
› FISIOLOGIA
› GENÉTICA MOLECULAR
› MÉT. INST. DE ANÁLISE I
› MICROBIOLOGIA GERAL
Biochemistry II, Physiology,
Molecular Genetics,
Inst. Meth. of Analysis I,
General Microbiology

› ALIMENTAÇÃO HUMANA I
› BACTERIOLOGIA
› FITOQUÍMICA E
FARMACOGNOSIA II
› Q. FARMACÊUTICA II
› TEC. FARMACÊUTICA II
Human Nutrition I,
Bacteriology, Phytochemistry
and Pharmacognosy II,
Pharmaceutical Chem. II,
Pharmaceutical Tech. II

› FARMACOLOGIA II
› HEMATOLOGIA
› PARASITOLOGIA
› TEC. FARMACÊUTICA IV
› U.C. OPTATIVAS
Pharmacology II,
Haematology, Parasitology,
Pharmaceutical Tech. IV,
Optional Subjects

› HISTÓRIA DA FARMÁCIA,
DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO
› FISIOPATOLOGIA E
FARMACOTERAPIA II
› SAÚDE PÚBLICA
› TOXICOLOGIA E ANÁLISES
TOXICOLÓGICAS
› HIDROLOGIA.
› CUIDADOS FARMACÊUTICOS
› LEGISLAÇÃO E REG.
DE MEDICAMENTOS
› MONOGRAFIA
› U.C. OPTATIVAS
History of Pharmacy, Deontology
and Legislation, Pathophysiology
and Pharmacotherapy II, Public
Health, Toxicology and Toxicological
Analysis, Hydrology, Pharmaceutical
Care, Legislation and Regulatory
Affairs of Medicinal Products,
Monograph, Optional Subjects

1º SEMESTRE 1 st SEMESTER
1º ANO
YEAR 1

2º ANO
YEAR 2

3º ANO
YEAR 3

4º ANO
YEAR 4

5º ANO
YEAR 5

2º SEMESTRE 2 ND SEMESTER
› ANATOMIA E
HISTOLOGIA
› QUÍMICA-FÍSICA
› Q. ANALÍTICA
› Q. ORGÂNICA II
› BIOQUÍMICA I
Anatomy and Histology,
Physical-Chemistry, Analytical
Chem., Organic Chem. II,
Biochemistry I

› FITOQUÍMICA E
FARMACOGNOSIA I
› MÉT. INST. DE ANÁLISE II
› TEC. FARMACÊUTICA I
› Q. FARMACÊUTICA I
› IMUNOLOGIA

› MICOLOGIA
› ALIMENTAÇÃO HUMANA II
› TEC.FARMACÊUTICA III
› FARMACOLOGIA I
› BIOFARMÁCIA E
FARMACOCINÉTICA
› U.C. OPTATIVAS*

› TOXICOLOGIA
MECANÍSTICA
› BIOQUÍMICA CLÍNICA
› FISIOPATOLOGIA E
FARMACOTERAPIA I
› VIROLOGIA
› U.C. OPTATIVAS*

Phytochemistry and
Pharmacognosy I, Inst. Meth.
of Analysis II, Pharmaceutical
Tech. I, Pharmaceutical Chem. I,
Immunology

Mycology, Human Nutrition
II, Pharmaceutical Tech. III,
Pharmacology I, Biopharmacy
and Pharmacokinetic, Optional
Subjects*

Mechanistic Toxicology, Clinical
Chemistry,Pathophysiology and
Pharmacotherapy I, Virology,
Optional Subjects*

› ESTÁGIO
Training Period for the
Pharmaceutical Sciences Master
Degree
*Unidades Curriculares Optativas
em diversas áreas e distribuídas
do 3º ao 4ºano.* Optional Subjects
in various areas and distributed from
3rd to 4th year.

CALENDÁRIO

ESCOLAR

2022 - 2023
1ºANO - MICF
1.º SEMESTRE

INÍCIO

FIM
0 6- 01 -202 3

AULAS

1 9 -0 9 -2022

AVALIAÇÃO INTERCALAR 1

0 7-1 1 -2 0 2 2

11-11-2022

FÉRIAS DE NATAL

1 9 -1 2-2022

3 0 -1 2 -202 2

AVALIAÇÃO INTERCALAR 2

09 -01 -2023

13-01-2023

EXAMES (ÉPOCA NORMAL)

1 4 -01 -2023

25-01-2023

EXAMES (ÉPOCA DE RECURSO)

30 -01 -2023

10-02-2023

2.º SEMESTRE

INÍCIO

FIM

AULAS

1 3-02-2023

09-06-2023

AVALIAÇÃO INTERCALAR 1

1 1 -04 -2023

1 5- 0 4 -202 3

FÉRIAS DE PÁSCOA

03-04-2023

1 0 - 0 4 -202 3

SEMANA ACADÉMICA

0 8-05 -2023 1 2 - 0 5 -2 0 2 3

AVALIAÇÃO INTERCALAR 2

1 2 - 0 6 -2 0 2 3

16-06-2023

EXAMES (ÉPOCA NORMAL)

1 7-06 -2023

28-06-2023

03-07-2023

14-07-2023

EXAMES (ÉPOCA DE RECURSO)

+ INFO: WWW.FF.UP.PT

MESTRADOS MASTERS

2OS CICLOS DE ESTUDO 2ND CYCLE OF STUDIES

Área de especialização com forte contributo
para a Saúde Pública. Fundamental para
o diagnóstico, evolução e prevenção de
doenças, bem como na definição e auxílio
da terapêutica.
Specialization area with a strong relation to Public
Health. Fundamental for the diagnosis, evolution
and prevention of diseases, as well as in the definition of therapy.

MAC

MESTRADO EM
ANÁLISES CLÍNICAS
MSc IN CLINICAL
ANALYSIS

DIRETORA DIRECTOR: Prof.ª Doutora Eugénia Pinto

MCQ

Especialmente concebido pela FFUP, prepara
especialistas e investigadores capazes de
atuar em áreas de ponta de intervenção
científica, e aposta em vertentes estratégicas em que é reconhecida a carência, no
país, de profissionais devidamente habilitados e versáteis para o controlo analítico
em diferentes produtos.

MESTRADO EM
CONTROLO DE
QUALIDADE
MSc IN QUALITY
CONTROL

DIRETORA DIRECTOR: Prof.ª Doutora Beatriz Oliveira

Uma inovação na UP cuja especialização
dota os profissionais das competências adequadas a uma intervenção de excelência na
Indústria Farmacêutica, nomeadamente, na
área do medicamento, das investigações
química e biológica, e de continuidade de
investigação de 3º ciclo, disponível na FFUP.
An innovation in University of Porto (UP) whose
specialization lies on providing the professionals
with the appropriate skills to an intervention of
excellence in the Pharmaceutical Industry, namely in the medicine area, chemical and biological
research, and continuity of 3rd cycle research,
available at the FFUP.
DIRETORA DIRECTOR: Prof.ª Doutora Emília Sousa

Specially conceived by FFUP, trains specialists and
researchers capable of acting in leading areas
of intervention, and bets on strategic areas in
which the lack of qualified and versatile professionals for analytical control in different products
is recognized.

MQF

MESTRADO EM
QUÍMICA FARMACÊUTICA
MSc IN PHARMACEUTICAL
CHEMESTRY

MESTRADOS MASTERS

2OS CICLOS DE ESTUDO 2ND CYCLE OF STUDIES

MTF
MESTRADO EM
TECNOLOGIA FARMACÊUTICA
MSc IN PHARMACEUTICAL
TECHNOLOGY

Promove uma formação multidisciplinar, com o
objetivo de dotar especialistas e investigadores
de um elevado conhecimento ao nível do medicamento – produção, controlo da qualidade
e posterior introdução no mercado.

It promotes multidisciplinary training, with the objective
of providing specialists and researchers with a high
level of knowledge in the medicine field - production,
quality control and subsequent market introduction.

DIRETOR DIRECTOR: Prof. Doutor Paulo Costa

MTACF
MESTRADO EM TOXICOLOGIA
ANALÍTICA CLÍNICA E FORENSE
MSc IN ANALYTICAL, CLINICAL
AND FORENSIC TOXICOLOGY

Desenvolvido para conferir aos profissionais
e investigadores conhecimentos profundos na
área da Toxicologia Analítica, aplicada às áreas
Clínica e Forense.
DIRETORA DIRECTOR: Prof. Doutora Helena Carmo

Developed to give professionals and researchers deep
knowledge in the Analytical Toxicology fields, applied
to the Clinical and Forensic areas.

DOUTORAMENTO DOCTORAL PROGRAMME 3O CICLO DE ESTUDOS 3RD CYCLE OF STUDIES

DCF
DOUTORAMENTO EM
CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
PhD IN PHARMACEUTICAL
SCIENCES

O diploma de Doutor em Ciências Farmacêuticas
é atribuído em áreas de especialização que vão
desde a descoberta de novos fármacos e inovação
terapêutica, ao estudo de produtos naturais, à segurança alimentar e à nanotecnologia.

The PhD in Pharmaceutical Sciences is awarded in
areas of expertise ranging from the discovery of new
drugs and therapeutic innovation to the study of
natural products, food safety and nanotechnology.

DIRETOR DIRECTOR: Prof. Doutor Alberto Araújo

AUTONOMIA, ANALISE CRÍTICA E
COMPETÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO
AUTONOMY, CRITICAL ANALYSIS AND
COMMUNICATION SKILLS

TEMA DA TESE
COMPETÊNCIAS DE PESQUISA
THESIS-RELATED RESEARCH SKILLS

SEMINÁRIO DE DOUTORAMENTO
PESQUISA
METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO I
METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO II
PHD SEMINAR
RESEARCH
METHODOLOGIES I

PESQUISA
THESIS-RELATED
RESEARCH SKILLS

ATIVIDADE EXPERIMENTAL PUBLICÁVEL
COMO DOCUMENTO ESCRITO ORIGINAL
EXPERIMENTAL ACTIVITY PUBLISHABLE AS
AN ORIGINAL WRITTEN DOCUMENT

TESE
THESIS

TESE
THESIS

DOUTORAMENTO
CIÊNCIAS
FARMACÊUTICAS

PLANO DE ESTUDOS FORMATIVE MILESTONES
1º ANO
YEAR 1

2º ANO
YEAR 2

14 + 22 ECTS

3º ANO
YEAR 3

DOCTORAL
PROGRAMME IN
PHARMACEUTICAL
SCIENCES
4º ANO
YEAR 4

204 ECTS

240 ECTS

CALENDÁRIO

ESCOLAR
2022 - 2023

1ºANO - 2 OS E 3 OS CICLOS DE ESTUDO
1.º SEMESTRE

INÍCIO

FIM

INÍCIO DO ANO ACADÉMICO

01 -0 9 -2022

-

INÍCIO DO ANO LETIVO

1 2 - 0 9 -2 0 2 2

-

FÉRIAS DE NATAL

1 9 -1 2-2022

3 0 -1 2 -202 2

FIM 1º SEMESTRE

-

03-02-2023

2.º SEMESTRE

INÍCIO

FIM

INÍCIO DO 2º SEMESTRE

06 -02-2023

-

FÉRIAS DE PÁSCOA

03-04-2023

1 0 - 0 4 -202 3

FIM DO 2º SEMESTRE

-

07- 07-202 3

FINAL DO ANO ACADÉMICO

-

3 1 - 0 7-2 0 2 3

+ INFO: WWW.FF.UP.PT

MESTRADOS EM PARCERIA

COM OUTRAS INSTITUIÇÕES

Ciências Forenses Forensic Sciences
Educação Académica e Clínica Academic and Clinical Education

PROGRAMAS DOUTORAIS EM PARCERIA

COM OUTRAS INSTITUIÇÕES

Ciências Forenses Forensic Sciences
Química Sustentável Sustainable Chemistry
Farmacologia e Toxicologia Experimentais e Clínicas
Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology

Biotecnologia Molecular e Celular Aplicada às Ciências
da Saúde Molecular and Cell Biotechnology Applied to Health Sciences
Segurança e Saúde Ocupacionais Occupational Safety and Health
Contaminação e Toxicologia Ambientais
Environmental Toxicology and Contamination

+ INFO: WWW.FF.UP.PT

FFUP
UM ESTÍMULO AO ENSINO
E À INVESTIGAÇÃO
FOSTERING TEACHING
AND RESEARCH

AEFFUP

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES
DA FACULDADE DEFARMÁCIA
DA UNIVERSIDADE DO PORTO
aeffup.com
220 428 521

@

geral@aeffup.com
Whatsapp: 912 672 776
facebook.com/aeffup
instagram.com/aeffup

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
2ª FEIRA – 5ª FEIRA
10.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00
6ª FEIRA
10.00 - 12.00

DÉBORA SILVA
PRESIDENTE DA AEFFUP

Uma nova etapa começa agora e arrisco-me a contar-vos desde já que será uma
das mais importantes da vossa vida. Ter
oportunidade de estudar na Cidade e Universidade do Porto é um privilégio sem par
e escolher a Faculdade de Farmácia é escolher ensino de excelência e acima de tudo,
oportunidades. É tempo de escreverem
a vossa história, que é só vossa, que será
aquilo que entenderem que seja, resultado
de escolhas vossas, de empenho, de sacrifício, de entusiasmo e muito mais, mas que
esta história que é vossa seja partilhada
com muitos. Saibam realmente aprender,
com os Professores, com os vossos colegas
e com os projetos em que se envolverem,
e da mesma maneira que estas experiências vos acrescentarão algo, acrescentem
também vós à FFUP a vossa marca, o vosso
cunho e contributo, comecem desde já a
vossa missão natural de jovens que sonham
com um mundo melhor. Há muitas lutas a

combater e objetivos a alcançar, abracem
causas que vos cativem e envolvam-se ativamente na vida académica, é este o vosso
momento. Vivam a academia do Porto, vivam a tradição e criem novas tradições. Em
tudo isto poderão contar com a AEFFUP, a
vossa fiel representante, que vos desafiará
na mesma medida da vossa ambição, vos
acompanhará ao longo deste percurso e
em todos os caminhos que seguirem por
mais diferentes que venham a ser, comprometemo-nos convosco.
“O que interessa na vida não é prever o
perigo das viagens, é tê-las feito.”
Agostinho da Silva, Professor, pedagogo, filólogo,
filósofo e antigo Estudante da U.Porto

Setembro 2022

ÓRGÃOS SOCIAIS
DA AEFFUP
DIREÇÃO

DEP. AÇÃO CÍVICA, PROMOÇÃO E
EDUCAÇÃO PARA SAÚDE (DASEPS)

A direção da AEFFUP desenvolve atividades culturais, desportivas, recreativas e formativas, de modo
a fomentar a convivência entre os estudantes da
Faculdade de Farmácia.
Algumas das atividades de maior prestígio são: o
Sarau Cultural, que este ano realiza a XX edição,
e o Congresso Científico.

Tem como principal objetivo promover, junto dos estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade
do Porto (FFUP), atividades e formações inseridas no
contexto da saúde, bem como despertar o interesse
para a consciência social estimulando o lado mais
solidário de cada um. É também responsável pela
coordenação do Núcleo de Ação Social (NASA),
que permite aos estudantes explorar a vertente
do voluntariado.

geral@aeffup.com

saude@aeffup.com

DEP. APOIO AO ALUNO (DAA)

DEP. COMERCIAL (DCM)

Tem como principal foco a qualidade de ensino
dos estudantes e tudo o que a eles diz respeito. É
igualmente responsável por prestar apoio a todos
os estudantes da faculdade, tanto em questões
pedagógicas como em questões sociais. Fazem
também parte das funções do DAA a representação dos estudantes do 1º ano, a colaboração com
os órgãos de gestão na elaboração de atividades
pedagógicas e ainda a coordenação do Programa
de Apoio Social AEFFUP (PAS).

É responsável pela atualização e organização de
uma ampla rede de contactos, de forma a assegurar
um conjunto de patrocínios e parcerias, que contribuam para a estabilidade financeira da AEFFUP
e permitam a realização das diversas atividades.
É, ainda, responsabilidade deste departamento,
apostar no merchandising e na representação da
Marca AEFFUP em produtos e serviços.

daape@aeffup.com

comercial@aeffup.com

DEP. CULTURAL (DCT)

DEP. DESPORTIVO (DD)

Proporciona um vasto leque de experiências que,
de forma dinâmica, permitem complementar a
formação. Paralelamente, pretende promover o
convívio, envolvendo estudantes e toda a restante
comunidade da FFUP, garantindo, desta forma, um
ambiente favorável à partilha de conhecimentos,
interesses e vivências, para que da passagem pela
faculdade perdurem agradáveis memórias, que vão
para além do que se passou dentro de anfiteatros
e laboratórios.

Tem como objetivo principal sensibilizar a comunidade estudantil para a prática de desporto individual e coletivo, assim como promover um estilo
de vida saudável, apoiado no bem-estar, ajudando
na aprendizagem e integração dos Associados, em
parte através do acompanhamento das Equipas de
Voleibol, Futsal e Basquetebol.

cultural@aeffup.com

DEP. FORMAÇÃO, ESTÁGIOS E
SAÍDAS PROFISSIONAIS (DFESP)
Existe com o objetivo de complementar a formação dos estudantes na aquisição de competências,
que serão uma mais-valia aquando da entrada no
mercado de trabalho, e que algumas vezes não são
abordadas no plano de estudos do MICF.
formacao@aeffup.com

DEP. DE COMUNICAÇÃO E
MULTIMÉDIA (DM)
É responsável pela criação de uma imagem própria
e apelativa, que se estende a todos os materiais de
design que suportam a divulgação das atividades
da AEFFUP.

desporto@aeffup.com

DEP. DE MOBILIDADE RELAÇÕES
INTERNACIONAIS (DMRI)
É o responsável por manter o contacto bidirecional
entre a AEFFUP e as Associações que representam os estudantes de Farmácia a nível Mundial e
Europeu. Este departamento tem como principal
objetivo acompanhar as ações que decorrem a nível
internacional, divulgando-as e implementando-as
da melhor forma possível (em coordenação com o
NuMA), para que todos os Associados estejam bem
informados sobre o que acontece além-fronteiras. O
DMRI coopera com o Gabinete de Relações Externas
da FFUP (GREX), dedicando-se maioritariamente ao
processo de candidatura e colocação de estudantes
da FFUP no programa ERASMUS.
internacional@aeffup.com

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
2 a FEIRA – 5a FEIRA:
10:00 – 12:00 E 15:00 – 17:00

imagem@aeffup.com

6a FEIRA:
10:00 – 12:00

MESA DA REUNIÃO GERAL
DE ALUNOS (MRGA)

CONSELHO FISCAL (CF)

A Reunião Geral de Alunos (RGA) é o órgão deliberativo máximo da AEFFUP. Com o objetivo de
promover a discussão aberta e ordeira, a Mesa da
RGA possui diversas competências que passam por
convocar, dirigir e moderar a RGA, assegurando o
bom desenvolvimento dos trabalhos, de modo a
que se debatam vários temas essenciais para a
comunidade estudantil.
rga@aeffup.com

O Conselho Fiscal é o órgão responsável pelo acompanhamento e fiscalização da gestão financeira e
patrimonial da AEFFUP.
cf@aeffup.com

CLUBE
DE LEITURA
LIVRE-MENTE

A AEFFUP representa todos os estudantes da FFUP em matérias de política
educativa do ensino superior, assim como do Mestrado Integrado em Ciências
Farmacêuticas. Aqui encontram-se informações actualizadas sobre todas as
atividades promovidas pela AEFFUP.

"A literatura é a arte que dá voz
ao sentimento, daí a imprescindibilidade do clube de leitura, Livre-Mente. Trata-se de um espaço
seguro e confortável, dedicado
à partilha do gosto pela leitura e
discussão das suas mais diversas
interpretações. De acordo com as
preferências e contribuição dos
membros, serão destacados temas
e livros de interesse comum para
serem posteriormente debatidos
e comentados. Associado ainda,
temos a Estante de Leitura, com o
intuito de dar uma nova vida aos
livros. De modo gratuito, através de
troca/doação de livros antigos, cria-se assim um fluxo de arte escrita
entre todos os Associados amantes
da leitura."

NÚCLEOS AEFFUP
NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL AEFFUP (NASA)
"O Núcleo de Ação Social AEFFUP tem como principal objetivo promover
ações de cariz social junto do público da FFUP, procurando desenvolver o
lado mais solidário dos nossos estudantes que terão a oportunidade de
atuar em diversas áreas de intervenção, sejam elas os idosos, crianças
ou sem abrigo e, também, a nível ambiental."
Mais informações: facebook.com/nasaaeffupoficialnasa

NÚCLEO DE MOBILIDADE AEFFUP (NUMA)
A vertente internacional é cada vez mais relevante no contexto atual,
sendo também nosso apanágio tentar alargar os horizontes dos nossos
estudantes. Assim, cumpre ao NuMa fazer chegar informação sobre as
diversas atividades que estas associações promovem, tais como congressos, simpósios, assembleias e estágios, para que os nossos estudantes se
adaptem da melhor forma possível ao que está a decorrer pelo mundo.
Mais informações: facebook.com/NuMaAEFFUP

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO AEFFUP (NC)
O Núcleo de Comunicação AEFFUP é um espaço
dedicado a todos os que, para além do jeito para
as ciências, gostam de utilizar a língua portuguesa
para transmitir aos restantes ffupianos o que de
melhor acontece na Faculdade e no Mundo. Se
achas que te enquadras neste perfil, não hesites e
vem fazer parte do núcleo mais criativo da FFUP!

NÚCLEO ARTÍSTICO AEFFUP (DNA)
O "Dizem que é Núcleo Artístico", Núcleo de Teatro da AEFFUP, surge da necessidade de os estudantes da FFUP vivenciarem e explorarem o seu lado mais artístico, através do teatro e das suas
componentes técnicas e práticas. Para além da representação e encenação inerentes ao teatro,
esta arte capacita os membros com excelentes técnicas de comunicação individual e coletiva, de
organização e trabalho em equipa, úteis no exercício
da profissão farmacêutica. Para além de ser um espaço
de convívio e de promoção de relações interpessoais.
Vem fazer parte do núcleo mais expressivo da FFUP!

EQUIPAS DESPORTIVAS AEFFUP
Como estudantes de farmácia e futuros profissionais de saúde, temos a noção acrescida do impacto positivo que o
desporto tem na saúde de quem o pratica. As equipas AEFFUP competem nos Campeonatos Académicos do Porto
(CAP). Assim, a AEFFUP, através do seu Departamento Desportivo, presta apoio às suas equipas: Voleibol Feminino,
Basquetebol Feminino, Futsal Masculino. Se queres praticar algum desporto que não os referidos, ou saber os horários
dos treinos, podes contactar desportivo@aeffup.com ou estar atento às redes sociais da AEFFUP!
Para além dos treinos promovidos pela AEFFUP, destacamos ainda a possibilidade de realizares desporto através do
CDUP - Centro Desporto da Universidade do Porto. Destacamos o Programa UPFIT que engloba modalidades como
natação, combate, fitness e dança.
Os programas completos e preçários estão disponíveis em cdup.up.pt

ESTRUTURAS ASSOCIATIVAS EXTERNAS
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ESTUDANTES DE FARMÁCIA (APEF)

www.apef.pt

A APEF é a associação que representa os interesses dos mais de quatro
mil estudantes do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF),
sendo que, atualmente, são membros da APEF oito Associações e Núcleos de
Estudantes. A APEF desenvolve atividades de forma a atuar nas mais diversas
áreas, desde a cultura à formação extracurricular passando pela educação
e promoção para a Saúde. É também objetivo desta associação fomentar a
discussão coletiva de assuntos relativos ao ensino e à profissão farmacêutica,
levando a opinião dos estudantes às forças políticas representativas da
classe, Instituições de Ensino Superior e órgãos governamentais do Estado.

INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL STUDENTS’ FEDERATION (IPSF)

www.ipsf.org

A Federação Internacional de Estudantes de Farmácia (IPSF) foi fundada em
1949 por 8 associações de estudantes de farmácia em Londres. Representa
atualmente cerca de 500 mil estudantes de farmácia e recém-graduados de
todo o mundo, provenientes de 100 países. É a organização internacional
líder na defesa dos estudantes de farmácia e ciências farmacêuticas de todo
o mundo. Promovem a melhoria da saúde pública através da transmissão
de informação, educação e oportunidades de trabalho, bem como uma
variedade de publicações e atividades profissionais. Um dos projetos mais
bem-sucedidos da IPSF é o Student Exchange Programme (SEP), que permite
aos estudantes realizarem estágios de verão em qualquer lugar do mundo.

EUROPEAN PHARMACEUTICAL STUDENTS’ ASSOCIATION – EPSA

www.epsa-online.org

A EPSA existe desde 1978 e tem como objetivo o desenvolvimento de
interesses e opiniões de estudantes de farmácia na Europa, promovendo o
contacto e cooperação entre todos eles. Tendo em conta que representa cerca
de 100 mil estudantes de mais de 37 países europeus, a EPSA desenvolve
projetos que visam intercâmbios sociais e académicos, bem como uma
melhoria na educação e saúde. Anualmente, a AEFFUP organiza um Twinnet
que consiste num programa de intercâmbio de uma semana entre duas ou
mais faculdades europeias de farmácia, contendo uma forte componente
educacional, cultural e social.

FEDERAÇÃO ACADÉMICA DO PORTO – FAP

www.fap.pt

A Federação Académica do Porto (FAP) é uma estrutura criada no ano de
1989, surgindo como órgão representativo dos estudantes da Academia do
Porto, provenientes dos quatro subsistemas de Ensino Superior existentes
em Portugal: Universitário Público, Politécnico Público, Ensino Particular
e Cooperativo e Ensino Concordatário. Esta instituição, com 30 anos de
existência, é constituída por 27 Associações, fiéis depositárias dos interesses
dos seus estudantes, que são mais 60 mil.

GRUPOS ACADÉMICOS

SIRIGAITAS
Crescendo de festival em festival, levamos mais longe a grandeza da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.
Num misto de alegria e boémia académica, com muito Vinho do Porto à mistura, as Sirigaitas marcam pela diferença.
Fundadas a 3 de novembro de 1992, fomos sendo construídas a pulso, com muito esforço, entusiasmo e dedicação à
música. Orgulhamo-nos de ter uma história repleta de momentos inesquecíveis: viagens, atuações, jantares, brindes,
palcos, discussões, aulas, retiros, lágrimas e gargalhadas, que são parte das nossas estórias. A nossa irreverência surge
da amizade e companheirismo que nos une, e que nos impele a querer chegar sempre mais além e melhor. Não somos
só mais uma tuna. Somos a TUA Tuna. Sirigaitas, a tua Tuna!
sirigaitas@gmail.com

/sirigaitasdefarmacia

/sirigaitasfarmacia

TUNA DE FARMÁCIA DO PORTO (TFP)
Nascida a 31 de outubro de 2007, a Tuna de Farmácia
do Porto (TFP) junta jovens da FFUP que partilham o
gosto pela vida académica e pela música. Sem mundos e fundos mas com muita vontade, a TFP teve, desde a sua criação, um crescimento exponencial. Hoje
contamos com mais de 80 membros entre estudantes
e alumni FFUP, sendo um espaço intergeracional de
partilha e integração. Com um repertório que reflete
uma influência do cancioneiro português - popular e
estudantil - contamos com músicas tradicionais portuguesas e melodias amplamente conhecidas no mundo académico nacioanal. Somos também proficientes
em músicas de Serenata.

Desde 2007 a TFP é presença assidua em Festivais
de Tunas, festas, romarias e ações de solidariedade.
Fruto da qualidade e do empenho, a TFP é premiada
em todos os festivais, sendo de destacar o 2o lugar
no prestigiado festival organizado pela Federação
Académica do Porto: o XXX FITA. A digressão da TFP é
também uma tradição, e conta já com várias edições
internacionais e nacionais.
Com quase 15 anos de história, a TFP guarda recordações únicas, repletas de alegria, encanto e
boémia. No entanto, não queremos ficar por aqui,
desejamos continuar a escrever capítulos da nossa
alucinada história, inspirando Portugal com a nossa
bela música.

GRUPO DE FADOS DA FFUP (GFFFUP)
O Grupo de Fados da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto foi fundado a 30
de outubro de 2007, tendo sido posteriormente, em 2011, reconhecido como Grupo de
Fado Académico pela Academia do Porto. Hoje, com mais de 10 anos de existência, conta
com um vasto caminho na representação, através da música e do espírito estudantil e
académico, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.
Contando já com três edições realizadas com sucesso, o Recantvs procura ser, cada vez
mais, o ponto de encontro e convívio de todos os grupos de Fado da Academia do Porto,
numa noite mais informal vivida com boa disposição e muito vinho do Porto à mistura. O
Grupo de Fados da Faculdade de Farmácia de Farmácia da Universidade do Porto caminha hoje, no sentido de alcançar o “Horizonte por detrás dos vários Muros”, que tantas
vezes cruzam o seu caminho, respeitando, contudo, os ideais em que se apoia desde o
momento da sua fundação.
https://www.youtube.com/user/gfffup

APOIO ESTUDANTE

NA FFUP
CONSELHO PEDAGÓGICO - GABINETE DE APOIO AO ALUNO (GAA)
Como gabinete pertencente ao Conselho Pedagógico, o Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) tem como
principais objetivos otimizar o exercício das competências atribuídas ao CP, nomeadamente: promover
a realização de inquéritos regulares ao desempenho pedagógico da FFUP; promover a participação dos
estudantes em atividades de investigação científica na FFUP; integrar os novos estudantes, com particular
atenção aos estudantes portadores de deficiências, os trabalhadores estudantes e os estudantes estrangeiros.
Tem também como objetivo promover a integração profissional dos estudantes a nível nacional, e a ligação
dos antigos estudantes à FFUP.

O PROGRAMA MENTORIA FFUP decorre em regime de
voluntariado Interpares, prevendo que estudantes do 2º ao
4º ano apoiem os recém-chegados estudantes do 1º ano,
na sua integração e adaptação ao ambiente académico
até ao final do ano letivo. Para mais informações, dúvidas
ou questões que não estejam esclarecidas, contactem:
Prof. Doutora Georgina Correia da Silva
Prof. Doutora Marta Correia da Silva
mentoria@ff.up.pt
O APOIO PSICOLÓGICO E DE INTEGRAÇÃO NA FFUP, tem por objetivo
promover o bem-estar da comunidade académica, disponibilizando serviços
especializados de psicologia a estudantes e funcionários da FFUP. Este apoio
pretende dar resposta a problemáticas tão diversas como a ansiedade e depressão, o desenvolvimento/reorientação vocacional, dificuldades sociais, familiares
e pessoais, planificação e organização do estudo, etc.
A marcação de consultas pode ser efetuada a partir do e-mail:
apoio.psicologico@ff.up.pt

DEPARTAMENTO DE APOIO AO ALUNO DA AEFFUP
Sabemos que esta nova etapa traz novos desafios, mas também muitas dúvidas. Para não te sentires
perdido, este departamento dispõe-se a prestar apoio, tanto ao nível pedagógico como social, procurando
assim auxiliar o percurso dos nossos estudantes.

PROGRAMA DE APOIO SOCIAL (PAS)
O PAS é o Programa de Apoio Social AEFFUP criado com o objetivo de apoiar todos os estudantes da
FFUP, que estejam a atravessar algum constrangimento de caráter económico, de modo a combater o
abandono e o insucesso escolar. Caso te encontres nesta situação, não hesites em contactar-nos! Basta
aceder a aeffup.com/pas preencher o formulário de apoio e consultar o regulamento do programa
na sua totalidade. Em caso de dúvida, entra em contacto connosco por e-mail (pas@aeffup.com), ou
presencialmente.

COMISSÕES DE CURSO
Segundo os Estatutos da AEFFUP, as comissões de curso são um grupo de estudantes que representa,
perante a Associação, um determinado ano de um ciclo de estudos ou curso da Faculdade de Farmácia da
Universidade do Porto. As suas competências passam por sugerir uma ordem de exames, agendar aulas
de dúvidas e resolver questões mais específicas que, eventualmente, surjam. Cada ano curricular tem a sua
própria comissão de curso.

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DO PORTO
Os SASUP são um dos Serviços Autónomos da U.Porto e, entre outros, integram o Serviço de Apoio ao
Estudante e o Serviço de Alimentação. O Serviço de Alimentação tem como missão a prestação de serviços
no âmbito da alimentação e segurança alimentar. Os SASUP estão presentes nos polos universitários da
U.Porto e contam com um alargado leque de serviços, nomeadamente os snack-bares e as cantinas, onde
existe a refeição social. Por sua vez, o Serviço de Apoio ao Estudante integra a unidade de alojamento,
o núcleo de bolsas e o núcleo de saúde. Ao nível do alojamento, os SASUP dispõem de 9 residências
com capacidade de 1190 camas sendo dada prioridade aos estudantes bolseiros. Poderás efetuar a tua
candidatura logo após a matrícula na FFUP. Quanto às bolsas de estudo, a avaliação das candidaturas
implica um conjunto de procedimentos realizados pelos técnicos de serviço social dos SASUP, sendo que
todo o processo é administrado pela Direção Geral do Ensino Superior (DGES). A candidatura à bolsa de
estudo para o ano letivo 2020/2021 deverá ser efetuada até 30 de setembro na página de internet da
DGES.
Relativamente ao Núcleo de Saúde, são prestados cuidados de saúde integrados aos estudantes da
U.Porto, permitindo o acesso dos estudantes a consultas de psicologia, clínica geral, psiquiatria, medicina
dentária, ginecologia/obstetrícia e nutrição. As consultas apresentam um custo simbólico, apenas cobrado
a estudantes não bolseiros. Os Estudantes dispõem ainda da linha de contacto Online de Suporte
Psicológico da UP.
https://sigarra.up.pt/sasup

CONSELHOS ÚTEIS
ENSINO SECUNDÁRIO VS ENSINO SUPERIOR
Agora que chegaste ao Ensino Superior, vais começar a aperceber-te das grandes diferenças e dos novos
desafios que te esperam. Quer a nível académico, quer a nível pessoal, as mudanças são notáveis e há que
saber gerir o misto entre entusiasmo e nervosismo. O Ensino Superior traz-te mais liberdade, mas também
mais responsabilidade. E para que estejas à altura daquilo que te espera, deves saber a importância de
ser autodisciplinado e de estar atento ao que te rodeia. Isso não implica que não te possas envolver nas
atividades que a faculdade te oferece ou que não te possas divertir, pois as atividades de integração são
fundamentais! Apenas não te podes esquecer do objetivo principal da tua escolha: terminar o MICF com
sucesso.
Aproveita as diferenças e a exigência para crescer, e agarra as novidades e liberdade do Ensino Superior
para teres o melhor ano de transição possível.

MÉTODOS & LOCAIS DE ESTUDO
O local de estudo deve ser, de preferência, silencioso, arrumado e com poucas distrações, de modo a que
te possas concentrar no estudo. Há estudantes que preferem estudar sozinhos e outros que preferem
estudar acompanhados. Com o tempo vais perceber quais os locais e métodos de estudo que mais de
adaptam a ti, e que fazem com que os teus resultados sejam melhores.
Alguns dos locais de estudo que sugerimos são: a Biblioteca ICBAS/FFUP, as Salas de Estudo da Faculdade
e a Biblioteca Almeida Garret, situada nos Jardins do Palácio de Cristal. Também tens sempre disponíveis
as várias bibliotecas das Faculdades da Universidade do Porto bem como o Pólo Zero, na zona dos Clérigos.
Os apontamentos, as sebentas e os sublinhadores vão passar a ser os teus melhores amigos durante
a época de exames, mas um estudo realizado com a devida antecedência vai fazer com que consigas
assimilar melhor os conhecimentos adquiridos e consigas obter melhores resultados.
GESTÃO DE TEMPO
A gestão do tempo é a chave para o sucesso. No início vais achar que não tens tempo para conseguir
estudar toda a matéria que vai aparecendo. No secundário tens muito menos matéria e muito mais tempo.
Vais achar impossível conciliar o estudo com todas as restantes atividades académicas, o desporto, a
vida pessoal e as demais solicitações. Todos nós quando chegamos ao ensino superior pensamos isso e
adivinha: existe sempre tempo para tudo; para estudar, para te envolveres nas atividades que quiseres e
para ti. Tudo depende da gestão que fazes do teu tempo, que acredita vai melhorando e tudo é possível!
Aproveita, organiza bem o teu tempo, e vais ver que os teus dias vão parecer muito mais rentáveis. Uma
agenda pode ser uma boa ferramenta para marcares todas as tuas atividades e te organizares melhor.
LIDAR COM O STRESS ACADÉMICO
É normal que, numa fase inicial, a transição entre o ensino secundário e o superior seja muito confusa.
Além de tudo ser uma novidade a nível académico, muitas vezes também o é em termos pessoais. Muitos
estudantes têm que arranjar uma casa e passar a ser autónomos nas tarefas diárias, bem como aprender
a gerir o seu orçamento. Saber lidar com estas novas situações é fundamental para evitar momentos de
desequilíbrio emocional. Mas nem só a fase inicial é complicada pois, até ao final do curso, é necessário
aprender a gerir o stress das avaliações e dos exames. No entanto, a ajuda dos familiares, amigos e
colegas é fundamental para que te sintas mais confiante. Não tenhas medo de te relacionar e de conhecer
as pessoas. Vais ver que tudo se torna mais fácil quando encontras alguém em quem confiar, nesta altura
em que estás longe de casa ou chegas a um ambiente tão diferente daquele a que estavas habituado! É
assim que muitas vezes vais encontrar a força necessária para enfrentar os novos desafios. A motivação
é o motor de todas as conquistas. Lembra-te que podes contar com o apoio do DAAPE para te ajudar
com os teus problemas!

FAQS
COMO FUNCIONA O SISTEMA DE CRÉDITOS?
O European Credits Transfer System (ECTS) é uma ferramenta essencial do Processo de Bolonha, que permite
quantificar de uma forma inequívoca, harmonizada e transferível por todo o Espaço Europeu de Ensino
Superior (EEES) o trabalho realizado por um estudante durante um determinado período de tempo. Tem
como objetivo tornar os sistemas nacionais de ensino mais compatíveis entre si e fomentar a mobilidade
dos estudantes intra EEES.

QUANTO VALE 1 CRÉDITO ECTS?
Os créditos ECTS exprimem o volume de aprendizagem baseado nos objetivos de aprendizagem definidos
e a sua carga de trabalho associada. Um crédito corresponderá a 27 horas de trabalho, repartidas entre as
horas de contacto presencial em contexto de aulas e as horas de trabalho autónomo do aluno no âmbito
de cada unidade curricular.

QUANTOS CRÉDITOS TENHO POR SEMESTRE? E QUANTOS TENHO DE FAZER?
O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) compreende um total de 300 ECTS, divididos pelas
diferentes unidades curriculares, sendo que um semestre corresponde, por definição, a 30 ECTS. De modo a
terminares o MICF em tempo previsto, deves ter em atenção que o limite máximo a que um estudante se
pode inscrever em cada ano letivo é de 75 créditos, com um máximo de 42 créditos num semestre, exceto
aquando da inscrição no primeiro ano pela primeira vez em que aqueles limites são, respetivamente, de 60
e 30 créditos ECTS.

QUANTAS FALTAS POSSO DAR POR SEMESTRE A CADA UNIDADE
CURRICULAR?
Não existe controlo da assiduidade nas aulas teóricas, regra geral. No que toca às aulas teórico-práticas
e laboratoriais, considera-se que um estudante cumpre a assiduidade a uma unidade curricular se não
exceder o número limite de faltas correspondente a 25% do número de aulas previstas. Contudo, isto pode
variar ligeiramente entre unidades curriculares, pelo que o ideal é sempre verificar o item “Obtenção de
Frequência” que consta na ficha da unidade curricular no SIGARRA e contactar o professor em caso de
dúvida. Estão dispensados destas condições de assiduidade os casos previstos na lei (como os trabalhadoresestudantes) e os estudantes que cumpram critérios especiais de dispensa de frequência, obrigatoriamente
constantes na ficha da UC.

O QUE É O SIGARRA?
Acrónimo de Sistema de Informação para Gestão Agregada dos Recursos e dos Registos Académicos, o
SIGARRA é uma plataforma digital transversal a todas as unidades orgânicas que constituem a Universidade
do Porto. O SIGARRA irá inevitavelmente tornar-se um dos teus websites mais frequentemente visitados,
já que nele poderás encontrar tudo sobre o teu percurso académico: notas, informação das unidades
curriculares, as aulas que os professores disponibilizam (outras vezes disponibilizadas na plataforma
Moodle), etc. É também no SIGARRA que podes realizar ações como inscreveres-te às UCs/turmas e pagar
propinas.

O QUE É O E-MAIL DINÂMICO E COMO POSSO TER ACESSO?
O serviço de e-mail dinâmico é um dos componentes do SIGARRA e permite o envio de e-mail para grupos de
pessoas que são criados de forma dinâmica. É uma ferramenta importante de comunicação entre docentes
e estudantes e entre a comunidade da Universidade do Porto. Ser-te-á fornecida uma chave de acesso ao
webmail para que possas estar atento a todas as notícias."

COMO POSSO ACEDER À INTERNET NA FACULDADE?
O acesso à internet faz-se através da rede wi-fi EDUROAM (Education Roaming), que possibilita o acesso
no campus da FFUP e em muitas outras instituições de ensino superior em Portugal e no estrangeiro. Para
poderes aceder a esta rede, deves fazer login in em http://www2.ff.up.pt/si (introduzindo as credenciais que
te foram facultadas na matrícula) e aceder a “Recursos Internos”, seguido de “Rede Wireless”.

SE REPROVAR NUM EXAME DA ÉPOCA NORMAL, TENHO DE ME INSCREVER
PARA O DE RECURSO?
Não. Se reprovares num exame da época normal, ficas automaticamente inscrito na época de recurso. Caso
pretendas melhorar uma nota (superior a 9,5 valores) a qualquer unidade curricular, deverás inscrever-te no
exame de recurso, no Serviço de Gestão Académica e Expediente da FFUP até dois dias úteis antes ao exame
laboratorial, procedendo ao respetivo pagamento.

O QUE É A ÉPOCA DE ESPECIAL DE EXAMES?
As épocas especiais de exames decorrem em maio, setembro e novembro e destinam-se essencialmente a
finalistas do ciclo de estudos com UCs em atraso ou a estudantes com necessidades e condições específicas.
Se te enquadras nos estatutos de trabalhador-estudante, dirigente associativo, bombeiro, atleta de alto
rendimento, militar ou se possuis necessidades educativas especiais, não hesites em informar-te junto do
SGAE sobre o teu estatuto!

QUE MATERIAL DE ESTUDO DEVO USAR?
Os professores e colegas mais velhos, em especial, podem-te ajudar com a escolha do material certo para
cada unidade curricular. Todos os professores disponibilizam os slides das aulas online, quer no SIGARRA
quer no Moodle. De resto, podes encontrar quase todos os livros, sebentas, resumos, etc. fisicamente na
biblioteca ou ainda no Centro de Cópias na sede da AEFFUP. Online, podes e deves aceder à Plataforma
Pedagógica AEFFUP (aeffup.com), onde está concentrada grande quantidade de material.

ENTREI NA 2ª/3ª FASE. VOU CONSEGUIR ACOMPANHAR A MATÉRIA?
Embora seja verdade que ao entrares um pouco mais tarde terás já uma quantidade considerável de matéria
para acompanhar, não há motivo para preocupações, já que isto não irá definir o teu primeiro semestre. Com
o auxílio dos teus colegas irás rapidamente recuperar a matéria que ficou para trás, sendo que não deves
ter medo de abordar professores caso estejas a ter dificuldades - a maioria fica até muito feliz por ajudar
na hora de tirar dúvidas!

COMO FUNCIONA A ESCOLHA DE HORÁRIOS/TURMAS?
No primeiro semestre do primeiro ano ser-te-á aleatoriamente atribuído um horário e turma no momento
da matrícula. A partir desse momento, em todos os semestres ser-te-á dada a possibilidade de escolheres
as opções de horário que mais te agradarem, em datas definidas, a partir do SIGARRA.Caso tenhas mais
alguma dúvida, não hesites em contactar o Departamento de Apoio ao Aluno da AEFFUP!

COMO ME CANDIDATO A UMA RESIDÊNCIA?
Dirigindo-te aos Serviços de Alojamento dos SASUP (Rua dos Bragas, 151 Porto).A principal vantagem
das residências dos Serviços de Ação Social é terem um preço muito inferior a qualquer outra alternativa
de alojamento. As vagas existentes são prioritariamente preenchidas por estudantes bolseiros, mas os
estudantes que não têm direito a bolsa podem também ocupá-las. Na eventualidade de um estudante
bolseiro não ter vaga numa residência desta tipologia, por falta de capacidade dos SASUP, poderá beneficiar
de um complemento perante a necessidade de recorrer a alojamento privado.

ONDE POSSO FAZER AS MINHAS REFEIÇÕES?
Os Estudantes têm a seu dispor a cantina do Complexo ICBAS/FFUP assim como o Snack-Bar e microondas
de uso comunitário onde podem aquecer refeições.

FFUP/ICBAS
Localização da Cantina/Bar: Edifício 2 Piso 0

CANTINA
A senha deve ser adquirida até às 17.00 horas do dia anterior, apenas tendo a opção de almoço.
Horário de funcionamento: Dias úteis, das 12.00 às 14.00.

SNACK BAR
Horário de funcionamento: Dias úteis, das 8h às 18.00
Os SASUP oferecem uma grande variedade de pratos, preços e horários, dispondo as seguintes cantinas e
bares mais próximos da FFUP.
Consulta as outras Instalações de Alimentação que estão disponíveis.

QUE TIPO DE APOIOS/BOLSAS EXISTEM?
Para além da Bolsa de Estudos da DGES, existem outras bolsas às quais te podes candidatar. São exemplos
de outras bolsas, a Bolsa de Mérito (atribuída pela Universidade do Porto todos os anos aos estudantes com
os melhores resultados académicos) e as Bolsas Científicas (através de escolas e centros de investigação, a
U.Porto patrocina a atribuição de bolsas de iniciação científica e bolsas de investigação (BI) a licenciados,
mestres ou doutores, para obtenção de formação científica em projetos de investigação ou em instituições
científicas e tecnológicas no País).
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