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Nome Completo de 
Instituição 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

Código Erasmus P LISBOA 109 

Coordenador Institucional Universidade de Lisboa (http://www.ulisboa.pt) 

Faculdade 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
(http://www.fd.ulisboa.pt)  

Gabinete Erasmus e de 
Relações Internacionais 
(GERI) 

Coordenador : Prof. Doutor Vasco Pereira da Silva 

Pessoas de Contacto : Eduarda Camilo 

Contactos: 

T. +351 217 984 600 
E. erasmus@fd.ulisboa.pt 

Morada: Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa 

Calendário Académico: 

Primeiro Semestre 

Aulas: Setembro - Dezembro 
Exames: Janeiro - Fevereiro 

Segundo Semestre 

Aulas: Fevereiro – Maio 
Exames: Maio – Junho 

Época de Recurso: Julho 

Prazo de Nomeação: 
Primeiro Semestre e ano letivo inteiro: de 1 a 30 de Abril 

Segundo Semestre: de 1 a 30 de Outubro 

 

Procedimento para as 
nomeações: 

As nomeações devem ser enviadas para erasmus@fd.ulisboa.pt. A 
nomeação deve incluir: 

- Nome de Estudante 
- Data de nascimento 
- Género 
- Endereço de correio eletrónico 
- Área de Estudos 
- Período de estadia 

Após das nomeações, os alunos recebem um e-mail com informação e o 
link para a matrícula on-line. 

Procedimento de 
Matrícula: 

Só após a inscrição do aluno online é que o Gabinete emitirá a carta de 
aceitação. 

Prazo de Inscrição: 
Primeiro Semestre e ano letivo inteiro: 15 de Junho 

Segundo Semestre: 15 de Dezembro 

http://www.ulisboa.pt/
http://www.fd.ulisboa.pt/
mailto:erasmus@fd.ulisboa.pt
mailto:erasmus@fd.ulisboa.pt
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Disciplinas 

 

Os alunos podem frequentar disciplinas de licenciatura 
(http://www.fd.ulisboa.pt/cursos/licenciatura/), 

dos Mestrados Profissionalizantes 
(http://www.fd.ulisboa.pt/cursos/mestradosprofissionalizantes/) 

e os nossos cursos intensivos 
(http://www.fd.ulisboa.pt/cursos/programas-
internacionais/cursosintensivos/). 

A Faculdade de Direito dispõe ainda de um conjunto de disciplinas que 
são lecionadas em inglês (http://www.fd.ulisboa.pt/cursos/programas-
internacionais/disciplinas-em-ingles/). 

Documentos solicitados à 
chegada: 

Declaração de “aluno de intercâmbio” 

Plano de estudos (Original) 

Cópia de Bilhete de Identidade/ Cópia de Passaporte/ Cópia visto (para 
os alunos que necessitam do mesmo) 

1 Foto 

Requisitos linguísticos: 
Não é exigido nenhum nível específico de conhecimento da língua. 

Bons conhecimentos de português são aconselhados. 

Alojamento: 

Existe um número limitado de vagas nas nossas residências para 
alojamento de alunos de intercâmbio, pelo que as vagas são sujeitas a 
um procedimento de seleção. Alternativas de alojamento devem ser 
procuradas pelos alunos 
(http://www.fd.ulisboa.pt/internacionalizacao/estudo-
internacional/erasmus/erasmus-incoming/).  

Cursos de Língua  
Portuguesa 

A Faculdade de Direito trabalha em parceria com a Faculdade de Letras 
da universidade de Lisboa, para oferta de cursos de língua portuguesa 
para estrangeiros (http://www.fl.ul.pt/dlcp-cursos-de-portugues-para-
estrangeiros/dlcp-cursos-de-ple-erasmus). 
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