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O mestrado em Biologia Evolutiva e do Desenvolvimento visa dar uma formação 
avançada em áreas fundamentais da biologia e “biomedicina” actual, através da:

- Biologia Evolutiva que confere uma visão integrativa e explicativa de toda a Biologia, 
permitindo uma compreensão ampla e quantitativa dos fenómenos biológicos nas suas 
múltiplas vertentes, da bactéria ao cancro;

- Biologia do Desenvolvimento, que integra igualmente várias disciplinas da biologia, 
da molécula à célula, da genética aos sistemas complexos que regulam os processos de 
formação de indivíduos multicelulares coerentes e complexos.

Objectivos:

Fornece aos seus estudantes uma sólida preparação conceptual e técnica, bem como o 
desenvolvimento das suas capacidades críticas e analíticas essenciais à prossecução de 
uma carreira de investigação nas suas vertentes pura ou aplicada em áreas de ponta 
da Biologia e Biomedicina.



Estrutura geral do Mestrado

As disciplinas nucleares dos Mestrados do DBA funcionam num regime de blocos com a
duração de 3 semanas (disciplinas de 6 ECTS) ou 1,5 semanas (disciplinas de 3 ECTS).

As disciplinas opcionais podem ser frequentadas no espaço que medeia dois blocos não
consecutivos ou, em alguns casos, em contra-horário, ao longo de todo o semestre.

A avaliação de cada disciplina será realizada no final do bloco dedicado à disciplina em
causa ou num período reservado para avaliações ao longo dos semestres.



Organização curricular do Mestrado BED



Cronograma PREVISTO do Mestrado BED 2017/2018



Laboratórios: 2.3.34 
e 2.3.35

Laboratórios:



Docência:

http://bed.campus.ciencias.ulisboa.pt/pt/docentes/



Organização curricular 
do Mestrado BED

http://bed.campus.ciencias.ulisboa.pt/pt/alunos/



Intercâmbio de 
alunos via o 
Programa 
Erasmus 

Ligações internacionais

http://enseignement.curie.fr/en/course/developm
ental-biology2016



Temas de dissertação

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa

Instituto Gulbenkian de Ciência

Centro Champalimaud para o Desconhecido

Universidade do Minho

Universidade do Algarve

Universidade do Porto

Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa   ..... entre outros

E vários laboratórios pela Europa fora.... (em Espanha, França, Holanda, Reino Unido, Suiça, 

Alemanha, Bélgica, Australia…) 



Onde estão os Mestrandos BED agora?
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Website do Mestrado BED: 

http://bed.campus.ciencias.ulisboa.pt










