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Licenciatura 
ARTE 
CONSERVAçãO
E RESTAuRO

Conservação Preventiva

Física, Química e Biologia Aplicadas à Conservação

Métodos e Técnicas de Registo de Obras de Arte

Conservação de Materiais Inorgânicos e Orgânicos

Conservação de Arte Contemporânea, de Artes 
Decorativas e Pintura Mural

artes.ucp.pt



Escola das Artes | Arte - Conservação e Restauro 
A Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa é uma das mais jovens 
instituições desta Universidade. Fruto de uma constante preocupação com a 
cultura e movida pelo desejo de promover o desenvolvimento da sua região e do 
país no contexto europeu, a Escola das Artes é uma resposta inovadora numa 
vertente do ensino superior que em Portugal tem sido largamente deficitária: 
os Estudos Artísticos em domínios tão vastos como a música, a conservação 
e restauro, a criação artística com recurso ás novas tecnologias do som e da 
imagem.

Licenciatura
Arte - Conservação e Restauro 

Provas de Ingresso (Exames Nacionais)
Português OU História OU História e Cultura das Artes

Católica Porto 
Campus Foz
Rua Diogo Botelho, 1327
4169-005 Porto, Portugal

Para mais informações: 
tel +351 226196206
s.academicos@porto.ucp.pt
www.artes.ucp.pt

Candidaturas
1ª fase | 25 junho a 03 agosto 2ª fase | 29 agosto a 06 setembro

Divulgação de Resultados
1ª fase | 06 agosto 2ª fase | 07 setembro

Matrículas
1ª fase | 30 agosto a 07 setembro 2ª fase  | 10 e 11 setembro

E pagar as propinas?
Não hesite em perguntar-nos. Estudamos o SEU caso. 
Marque entrevista: ee.bolsas@porto.ucp.pt
- Bolsas Sociais 
- Soluções à medida 
- Prémios de Mérito

E depois?*
·  83% dos mestres que estão a trabalhar considera ter atividade na área de 
formação

· 75% dos licenciados ativos já tinham atividade profissional regular antes do fim 
do curso
· 50% dos ativos criam o seu próprio emprego.
·  Existe incubação de empresas na área das indústrias criativas. Conheça-as em 

www.spinlogic.porto.ucp.pt
· 78% dos licenciados que estão a fazer Mestrado, escolheram Mestrados da Católica

Veja o que oferecemos: www.porto.ucp.pt
* Fonte: Observatório de Emprego 2011


