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LICENCIATURA EM QUÍMICA
E QUÍMICA COM MINOR
A Licenciatura em Química ou Química com Minor noutra
Área Científica (1º Ciclo) tem a duração de 6 semestres num
total de 180 ECTS
O objectivo principal desta licenciatura reside no
desenvolvimento das competências necessárias ao desempenho qualificado e versátil da profissão de Químico em
diferentes domínios de actividade, desde a investigação
científica às diversas aplicações industriais e ambientais.
A Licenciatura oferece uma formação fundamental e
estruturante nas várias áreas da Química e complementa-a
com os instrumentos necessários para uma compreensão de
conceitos básicos em outras áreas estratégicas.
A aquisição de conhecimentos em áreas estratégicas tais
como, nanociência, bioquímica, biologia, física, etc. (Minor
noutra Área Científica) pode contribuir decisivamente
para potenciar a inovação científica e o desenvolvimento
de aplicações e dispositivos tecnológicos inovadores com
impacto na Indústria e na Sociedade.

O Minor em Nanociência é único no país, pelo que
assume um papel pioneiro.

LICENCIATURA EM QUÍMICA TECNOLÓGICA
A Licenciatura em Química Tecnológica pretende formar
quadros com sólidas bases científicas e competências de
âmbito tecnológico, permitindo-lhes atingir um valioso
desempenho de actividade profissional na indústria química
e associadas.

LICENCIATURA
EM
BIOQUÍMICA
A Bioquímica é a ciência que investiga os mecanismos
moleculares da vida.
Muitos dos problemas científicos actuais dizem respeito ao
funcionamento das moléculas nas células e nos organismos,
como é comprovado pelo número de prémios Nobel (mais de
30) que já foram atribuídos a bioquímicos. Processos centrais à
vida como a visão, o olfacto, a memória e a contracção muscular,
têm de ser compreendidos ao nível da função e da estrutura das
biomoléculas.
Como realizam as proteínas as suas funções, quais os genes
que são expressos após um estímulo ou quais as diferenças
a nível molecular entre saúde e doença, são exemplos de
questões que se colocam no dia-a-dia de um Bioquímico.
O Bioquímico estuda a lógica molecular da vida para agir sobre ela, contribuindo para o progresso científico e social.
Na FCUL, o 1º ciclo em Bioquímica oferece:

2º CICLO (2 anos)
Mestrados em Química | Saúde e Nutrição | Química
Analítica | Química Verde | Electroquímica Aplicada |
Química Inorgânica Biomédica
Na continuidade do 1º Ciclo, o 2º Ciclo complementa e alarga
os conhecimentos obtidos, aumentando as competências que
definem um bom profissional na área da Química.
A tese de mestrado (2º ano) é realizada integrando o
estudante num grupo de investigação científica de uma
unidade de excelência (CQB, CCMM, Instituto Nacional
Ricardo Jorge, Laboratório de Polícia Científica da PJ, entre
muitos outros).

Esta licenciatura cumpre os requisitos do padrão Europeu,
Chemistry Eurobachelor® Label.
Aposta numa forte
componente laboratorial levando os alunos a conhecer a
realidade produtiva, com visitas a unidades industriais e
laboratórios. A oferta de formação (1º ciclo, 6 semestres, 180
ECTS) contempla disciplinas:
•

fundamentais da Química e da Matemática e de carácter
geral da Física, Biologia e Informática;

•

específicas da área da Química Tecnológica (Electroquímica; Materiais (micro e nano); Tecnologia Química
e Biotecnologia; Termodinâmica, Cinética e Fenómenos de Transporte; Técnicas de Caracterização e Análise;
Economia e Gestão Industrial, Qualidade, Ambiente e
Segurança);

•

de opção nas áreas de formação cultural, social e ética
(FCSE);

•

de opção estruturada, definindo um começo de especialização nas áreas da Química Tecnológica.

•

um núcleo de formação fundamental nas áreas
científicas de Bioquímica, Química, Física, Biologia,
Matemática e Informática;

•

uma sólida formação específica, orientada para a investigação científica, com uma forte componente laboratorial;

A Licenciatura em Química Tecnológica possibilita o acesso
ao mercado laboral e a Mestrados em Química Tecnológica da
FCUL e outros.

•

a abordagem transversal de muitas áreas da Bioquímica
(Genética, Enzimologia, Regulação, Imunologia, Neurociências, Bioinformática).

2º CICLO (2 anos)

2º CICLO (2 anos)
Mestrados em Bioquímica, Bioquímica Médica
Na continuidade do 1º ciclo, oferece formação em metodologias avançadas: MassSpec, PCR, DNA recombinante,
proteómica e bioquímica de sistemas.
A tese de mestrado (2º ano), é realizada integrando o estudante
num grupo de investigação científica de uma unidade de
excelência (CQB, IGC, IMM, IBET, BioFIG, ITQB, entre muitos
outros).

No final do 3º ano os alunos desenvolvem Projectos
Tecnológicos com possíveis ligações ao exterior.

Mestrados em Química Tecnológica | QT e Desenvolvimento
de Produtos e Processos | QT e Qualidade | QT Energética e
Ambiental | QT e Materiais
A tese de mestrado (2º ano) é realizada fora da Universidade
em ambiente profissionalizante, num estágio em empresas
ou laboratórios do estado (EDP, SOMINCOR, FISIPE, GALP,
LABORATÓRIOS VITÓRIA, HOVIONE, QUIMITÉCNICA, ITN,
IPIMAR, LNEC, LNEG, IPQ, entre outros).
O Mestrado em Química Tecnológica destaca-se pela sua
elevada empregabilidade, que atesta a adequação da
formação obtida às necessidades do tecido produtivo

