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Introduccion: 

Vivimos inmersos 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 a uso cotiá que a mocidade fai de Internet, e por iso están presentes na 

rede: con webs institucionais e con portais de información e servizos adaptados as necesidades de consulta e xestión 

para este sector da sociedade 

O obxecto destes manuais é ofrecer unha visión dos servizos das universidades de Galicia e Norte de Portugal 

(UDC, USC, UVigo, UP, UMinho, e UTAD) e espertar o interese cara os seus contidos coma principal canle para resolver 

dúbidas, recoller información e aproveitar aqueles servizos que resultan de utilidade para calquera persoa na sua etapa 

universitaria, pre ou post engadidos. 

Asemade, como complemento da información que resulte de interese en cada web, invitamos a consultar o 

espazo en Internet do CEER, Fundación Centro de Estudios Eurorrexionais http://fceer.com, ou seguir os seus perfís en 

Facebook e Twitter, onde publican e manteñen información actualizada sobre actividades, ofertas de emprego, e 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.  

[captura] 

Coñece as carreiras que podes estudiar, os recursos e servizos, o profesorado, as saidas profesionais... de cada 

universidade, bota un ollo ao seu funcionamento 



¿Como é a UTAD? 

A web da UTAD concentra no menú superior o acceso 

a toda a información de utilidade, se queres coñecer 

calquera aspecto desta universidade debes ir 

navegando polas distintas seccións en busca do que 

precisas.  

No seu primeiro enlace, “institución”, abre a porta a 

un recorrido polos órganos de gobernó da UTAD, e 

polas personas que dirixen as diferentes institucions 

que conforman a universidade, tamen poderas 

coñecer a historia da universidade e os principais 

logros que acadaron. 

Tamén da acceso as diferentes normativas que 

atinxen a os diferentes membros da comunidade 

universitaria, sen esquecer o seu listado de centros 

asociados e figuras do tipo Valedor do Estudante, que 

pasa a se chamar “Proveedor”. 

O menú lateral agocha o acceso a outros servizos, como poden ser, xunto cunha “axenda” que recolle os actos mais salientables, unha escolma da presencia 

da actividade universitaria na prensa escrita, acceso ao Intranet da universidade, so para membros da comunidade universitaria, o chamado Portal de 

alumnos que veremos máis adiante  e por último a secretaria virtual, para realizar tramites on-line. 

 

  



¿Qué podo estudiar? ¿Onde? 

¿Qué saidas ten?  

A información academica escondese baixo o epígrafe 

“ensino e formación” por onde accedes a un exhaustivo 

listado das titulacións da UTAD, a través de cada una 

podes ir coñecendo as materias que conforman a 

titulación . Cada titulación ten o seu espacio con 

información de interese relacionada, dende como se 

relaciona con outras titulacións ata os principais perfiles 

profesionais que se definen ao rematar os cursos. 

 

 

 

 

O enlace do menú esquerdo SIDE, sistema de apoio ao ensino, da opción a suscribirse a información de actualidade sobre titulacións en concreto, é un 

servizo pensado para alumnos da UTAD que pode servir tamen para se facer una idea da actividade dun centro desta universidade 

  



¿Qué recursos dixitais podo 

utilizar? 

Se entramos no apartado servizos e extensión 

atoparemos, entre outros recursos, referencias aos 

portais das bibliotecas da UTAD: por un lado un portal 

dedica ao rexistro dos libros fisicos e polo outro o 

portal da Biblioteca do Coñecemento Online, onde 

dispoñemos dun gran numero de revistas cientificas 

dixitais dispoñibles para consulta. Xunto coas este 

podese consultar o centro telemático de 

documentación europea, unha iniciativa que pretende 

servir información das instituciosn europeas a traves 

dun novidoso portal. 

Con estes portais a UTAD permitenos ampliar as nosas 

fontes de consulta, e familiarizarnos coa publicacions 

científicas máis punteiras.  



¿Como vai iso da 

investigación? 

O apartado investigación permite o acceso a un 

listado dos principais centros de investigación da 

UTAD, nesta paxina inclúense directorios de 

contacto e información institucional sobre os 

mesmos, son as webs de cada centro de 

investigación as que cumplen a función de divulgar a 

actividade que se desenvolve e servir de punto 

informativo para coñecer oportunidades, practicas, 

bolsas e traballo nos proxecto que cada una 

desenvolve. 

Estas webs están enlazadas dende dentro do 

apartado investigación, inda que a UTAD conta con 

máis centros de investigación. 

  

INVESTIGACIÓN DEPORTIVA 

INVESTIGACIÓN BIOLÓXICA 
INVESTIGACIÓN VETERINARIA 



¿E con que axudas conto? 

Baixando pola columna de destaques da dereita 

atopanse varios enlaces a información sobre as 

diferentes bolsas que os universitarios portugueses 

poden pedir e os recursos disponibles para membros 

da UTAD. 

 Nesa columna atopamos información sobre datas e 

convocatorias, e toda a información que recollen 

atopase aloxada na web do servizo de atención social 

da UTAD, ferramenta inmellorable para coñecer o 

funcionamento e a disposición de tódolos tipos de 

axudas en Portugal e na UTAD: ao estudio, ao 

transporte ao aloxamento ou a atención médica.



 ¿Despois terei un traballo? 

Se antes víamos servizos de investigación 

referímonos agora a web da Asociación Académica 

da UTAD que acolle, entre outros, os servizos web 

do “Gabinete de Apoio as Saídas Profesionais”.  

A través deste servizo pódese solicitar apoio para a 

inserción no mercado laboral e orientación para a 

procura de emprego. 

O traballo deste gabinete enfocase cara a atención 

personalizada aos titulados. 



Máis cousas sobre a 

universidade 

No Menu da esquerda a web da UTAD agocha a 

ferramenta máis util para coñecer esta 

universidade e para estar informado sobre as 

actividades que no Campus se realizan. 

Referímonos ao Portal de Alumnos, que da 

entrada a unha páxina onde atopamos a mesma 

información que ata agora situada dun xeito 

máis cómodo e navegable.  

Tanto no corpo da páxina coma no menu lateral 

dereito atopamos a información máis 

estruturada e sinxela de nevegar por ela. 

Se temos interese por coñecer e seguir as 

interioridades da UTAD, esta é a paxina que 

debemos utilizar como referencia, nela atoparemos a 

informarción das actividades culturales e deportivas 

que organiza a universidade e os seus membros, de 

plazos e convocatorias para matriculas cursos e 

bolsas, en definitiva, a información que un alumno 

debe manexar máis a cotio. É sempre o aceso a 

mesma información que na páxina da UTAD pero 

presentado dun xeito máis atractivo. 


