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inforMAção AcAdéMicA
AcADemic informATion

Calendário Académico / Academic Calendar             

Escolas / Schools        

Prazo de candidaturas para intercâmbio / Deadline for Applications 

1º semestre (setembro-fevereiro): 30 de Maio
1st semester (September-February): 30th May

2º semestre (fevereiro-julho): 30 de outubro
2nd semester (February-July): 30th October

Procedimentos de candidatura / Application Procedures

• Ofício da Universidade parceira nomeando os alunos / Letter from Uni-
versity nominating the students
• Ficha de candidatura (a solicitar) / Application Form (must be requested)
• Curriculum Vitae
• Plano Curricular / Transcript of Records
• Seguro de saúde / Health Insurance
• Portfólio (alunos de arquitectura) / Portfolio (arquitecture students)

 sessão de Boas-vindas / Welcome Sessions

Cada uma das Escolas da ULisboa oferece uma sessão de boas-vindas aos 
alunos estrangeiros. /Each of the ULisboa’s Schools promotes a a Welcome 
Session for international students.

Avaliação / Assessement

Período de exames / examination Period

1º semestre (janeiro e fevereiro) / 1st semester (January and February)
2º semestre (junho e julho) / 2nd semester (June and July)

nota: Exames (escritos, orais ou ambos). Em alguns casos é solicitado apresentação 
de projecto ou trabalho de laboratório. / note: Exams(writen, oral or both). In some 
cases students must present a project or laboratory work.

idioma de ensino / Language

Português: a maioria dos cursos são leccionados em Português.
Portuguese: most of the courses are taught in Portuguese.

cursos em inglês / Courses in English

Sim. Em algumas das Escolas quando há alunos estrangeiros nas aulas de 
Mestrado e Doutoramento, os programas são leccionados em Inglês (ex: 
ISA, ISEG, IST, FA). Por favor verifique esta informação no site da Escola. 
/ Yes. In some of our Schools if there are foreign students in classes, the 
MSc and PhD programs are taught in English (e.g. ISA, ISEG, IST, FA) For 
more information check the School’s website.

cursos de Línguas / Language Courses

A Universidade, através de algumas das suas Escolas, oferece cursos de 
línguas para os estudantes interessados (Faculdade de Letras e Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas). A candidatura é feita na Escola. 
/ Some Schools provide language courses for the students (Faculty of 
Humanities and School of Social and Political Science). The application is 
made at the School.
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inforMAções Úteis
UsefUl informATion

Alojamento da ULisboa / ULisboa Accomodation

A ULisboa possui 18 residências universitárias distribuídas pela cidade 
de Lisboa, muitas delas estão localizadas junto das Escolas. O número 
de vagas é limitado. / ULisboa has 18 university residences throughout 
the city of Lisbon, many of which are located near the Schools.

Alojamento Privado / Private Accomodation

Na cidade de Lisboa existem a preços acessíveis várias residências, 
apartamentos e quartos direccionados ao público estudantil. Algumas 
sugestões são apresentadas no site da Universidade de Lisboa. / Lisbon 
is a city with several residences, apartments and rooms at suitable 
prices for international students. You can see some of them here.

transportes Públicos / Public Transport

• Metro / Subway 

• Carris / Bus

obrigações estudantes / Students’ Obligations

Após a chegada, os alunos deverão dirigir-se à Escola da ULisboa para 
efetuar os necessários procedimentos. É necessária a apresentação de 
cópia do visto de estudante e seguro de saúde válido em Portugal com 
cobertura de repatriamento. / After arrival the students should go to 
their Schools for enrollment. A copy of the visa and of the health insu-
rance must be provided.

custo de vida (estimado) / Estimated Cost of Living

Alojamento / Accomodation

Residência universitária / University accomodation: 150 €
Alojamento privado por mês / Private lodging per month: 500 
a/to 1000 €
Aluguer de quarto por mês / Rented room per month: 250 €

transporte Público / Public Transport

Passe mensal (metro+autocarro) / Monthly ticket: 35 €
1 bilhete simples de metro / Single Subway ticket: 1.40 €
1 bilhete simples de autocarro / Single Bus ticket: 1.80 €

notAs / NOTES

http://www.ulisboa.pt/home-page/estudar/calendario-academico/
http://www.ulisboa.pt/home-page/escolas/
http://www.fl.ul.pt/
http://www.iscsp.ulisboa.pt/
http://www.iscsp.ulisboa.pt/
http://www.letras.ulisboa.pt/pt/
http://www.letras.ulisboa.pt/pt/
http://www.iscsp.ulisboa.pt/
http://www.ulisboa.pt
http://www.ulisboa.pt/home-page/viver/alojamento/
http://www.ulisboa.pt/home-page/mobilidade/informacoes-uteis/alojamento-privado/
http://www.ulisboa.pt/home-page/mobilidade/informacoes-uteis/alojamento-privado/
http://www.metrolisboa.pt/
http://www.carris.pt/

	erasmus@ulisboa.pt

