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1. Introdución 

Vivimos na sociedade da información, e as TIC´s convertéronse 

na nosa principal ferramenta de aprendizaxe, acceso ao entretemento 

e busca de información. 

As Universidades non permanecen alleas ao uso cotía que a 

mocidade fai de Internet, e por iso están presentes na rede, a través 

das súas webs e con espazos propios nas redes sociais. 

O obxecto destes manuais é ofrecervos unha visión dos servizos 

das universidades de Galicia e Norte de Portugal (UDC, USC, UVigo, 

UP, UMinho, e UTAD) e espertar o voso interese cara os seus 

contidos. 
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Asemade, podes visitar a web do CEER, Fundación Centro de 

Estudios Eurorrexionais, ou seguir os seus perfís en Facebook e 

Twitter, onde publican e manteñen información actualizada sobre 

actividades, ofertas de emprego, bolsas das seis universidades… 

Subscríbete ao seu boletín de novas e comparte os seus perfís 

nas redes sociais para que a información chegue a ti. Tamén podes 

consultar a súa páxina www.fceer.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coñece as carreiras que podes estudar, os recursos e 

servizos, o profesorado, as saídas profesionais... de cada 

universidade, bota un ollo ao seu funcionamento. 
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2. U.PORTO 

Imos comezar a visita virtual á web de U.Porto (Universidade 

de O Porto). 

O seu enderezo é http://www.up.pt 

 

Menú 

Contacto 

Novas 
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2.1. Coñecemos a U.Porto 

 

 

Aquí poderedes coñecer a historia 
da Universidade, quen a goberna. 
Os enderezos e telefónos de 
contacto. 
E tamén mapas e localización dos 
distintos edificios. 

Ligazón facultade 

Contactos 

Web propias das facultades. 
Podedes ler as novas, que 
estudos se imparten ou 
porvos en contacto coa 
Asociación de Estudantes 
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2.2. Que estudar? 

 

 

Acceso e ingreso 
Quen pode acceder a 
U.Porto e que requisitos 
debe cumprir 

Oferta formativa 
Información sobre os 
estudos que podes 
realizar 
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2.3. Recursos e servizos de U.Porto 

 

� Vida académica- Recursos e Servizos 

Neste área podes coñecer todo o relacionado con: 

-Aloxamento en residencias ou apartamentos: oferta de 

prazas, prezos, situación xeográfica. 

-Comedores universitarios 

-Práctica deportiva: podes prácticar infinidade de deportes, 

desde o badminton ao voleibol pasando por natación ou 

squash. Podes baixarte a ficha de inscrición desde a web. 

-Servizos médicos e psicolóxicos para que non te pare nin o 

estrés nin un arresfriado. 

-Bolsas de Estudo. 

O servizo de Acción Social dispón de web propia SASUP. Chuza 

aquí para saber máis destes servizos. 

Vida Académica- Recursos e 
Servizos 
Mobilidade 

Vexámolos 
máis polo 
miúdo 
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Outros recursos: A U.Porto ten conexión sen fíos para que 

poidas conectarte co teu portátil e aulas de informática 

espalladas por todo o campus. 

� Mobilidade 

Se queres realizar parte dos teus estudos noutra universidade, 

tanto de ámbito nacional como internacional aquí podes atopar 

información sobre os distintos programas, como por ex: O 

programa Almeida Garret ou o Erasmus. 

2.4.  Investigar na U.Porto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí podrás ver que se 
está investigando na 
U.Porto. 

Se queres coñecer o que 
fan só tes que entrar e 
saberalo da man dos seus 
protagonistas: os 
investigadores 
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2.5. Recursos online da U.Porto 

 

� Biblioteca Virtual 

Podedes localizar e consultar libros, xornais e revistas, bases 

de datos… das distintas bibliotecas da universidade; ter acceso 

a publicacións científicas e/ou técnicas de diferentes áreas. 

 

 

Servizos 

Ofertas de 
emprego Vexámolos

máis polo 
miúdo 

Veredes como os vosos 
apuntamentos melloran ao 
tempo que aforrades 
tempo na procura de 
material 

Biblioteca Virtual 
Fundo Antigo 
Repositorio 
Museo Virtual 
Arquivo Dixital 
E-learning 
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� Fundo Antigo. 

O sitio idóneo se precisades localizar obras anteriores ao ano 

1945. 

� Repositorio 

Permite o acceso libre e de balde a numerosas publicacións e 

materiais da Universidade como por exemplo BDArte, onde 

localizar e contemplar pinturas, esculturas, gravados… 

� Museo Virtual 

Esta é a porta de entrada aos diferentes museos da U.Porto, 

tales como o Observatorio Astronómico ou o Museo de 

Botánica. Permítevos levar a cabo visitas guiadas e entrar nas 

exposicións virtuais dispoñibles. 

 

 

� Arquivo dixital 

Aquí poderedes consultar o catálogo de documentos 

dixitalizados concernentes ou pertencentes á universidade. 
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� E-learning 

 

 

� Ofertas de emprego 

As facultades da U.Porto dispoñen dun portal de emprego 

online onde poderedes consultar ofertas relacionadas cos 

estudos que estades a facer. 

Podedes descargarvos 
os apuntamentos das 
vosas materias ou 
mellorar o voso uso e 
coñocemento das 
ferramentas TIC 
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2.6. Ferramentas de Comunicación da 

U.Porto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prensa 
Televisión 

Radio 

Facebook Twitter 

Para informarte de todo o que 
acontece na U.Porto. 
Elixe o medio que máis che 
guste!!! 


