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Universidade de Lisboa, 
a escolha para uma experiência de aprendizagem única
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A Universidade de Lisboa é uma instituição pública, de
referência no espaço universitário nacional e interna-
cional, com 100 Anos de Ensino, Cultura, História, Pa-
trimónio Artístico e Científico, Ciência e Inovação.

A oferta formativa – graduada e pós-graduada – orga-
niza-se de acordo com cinco áreas do saber: Artes e
Humanidades, Ciências da Saúde, Ciências e Tecnolo-
gia, Ciências Jurídicas e Económicas e Ciências Sociais.
A qualidade dos cursos da Universidade de Lisboa
afirma talentos, potencia o desenvolvimento científico,
técnico e especializado e impulsiona o sucesso. Dispo-
nibilizam-se novas oportunidades de formação ao longo
da vida, proporcionando experiências de aprendizagem
únicas e ampliando os horizontes de vida dos estudan-
tes. É como Universidade credível, renovadora e aberta
à sociedade que a Universidade de Lisboa constrói so-
luções inovadoras para o futuro. 
Este Guia de Acesso reúne informação sintética e rele-
vante para os candidatos a alunos do ensino superior,
especialmente os que pretendem ingressar nos cursos
de Licenciatura ou Mestrado integrado da Universidade
de Lisboa leccionados no ano lectivo 2011/2012. De
entre os conteúdos disponibilizados, salienta-se o nú-
mero de vagas, provas de ingresso, saídas profissio-
nais, valor das propinas e calendário escolar. São
igualmente fornecidas informações relacionadas com
bolsas, serviços de apoio aos alunos, legislação acadé-
mica, regulamentos da Universidade de Lisboa, conta c -
tos de vários serviços e outros dados úteis.

Escola que valoriza
Compromisso de futuro

Conhecimento e Inovação
Ciência que acontece

Pluralidade de conhecimentos

Nota
Todas os conteúdos presentes neste Guia não dispensam
a consulta da informação divulgada pela Direcção-Geral do
Ensino Superior no Guia da Candidatura - Acesso ao Ensino
Superior Público 2011 e também disponível em
http://www.dges.mctes.pt



Contactos

Reitoria da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade
Cidade Universitária
1649-004 Lisboa

Tel.: 217 967 624
Fax: 217 933 624 
Correio electrónico: reitoria@reitoria.ul.pt

Horário de atendimento ao público:
De 2.ª a 6.ª feira

Departamento Académico e Tesouraria
09h30-15h30

Serviço de Expediente
09h30-12h30 | 14h30-16h30

Divisão de Relações Externas - Núcleo de Relações Internacionais
09h30-12h30 | 14h30-16h30

Departamento de Documentação (Biblioteca)
09h30 - 18h00 

Transportes

Metro
Cidade Universitária (linha amarela)

Autocarros
Carris: 31 - 35 - 738 - 768 
Da margem Sul: Transportes Sul do Tejo (TST) - Almada - Cidade Universitária;
Costa de Caparica – Cidade Universitária; Setúbal – Cidade Universitária; Fertagus
– Entre Campos

Comboios
CP (Linha de Sintra e linha da Azambuja): Entre Campos
Fertagus (Linha da margem Sul): Entre Campos

Contactos e Localização

6



Mapa do Campus
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A

1 - Reitoria
2 - Faculdade de Ciências
3 - Faculdade de Direito
4 - Faculdade de Farmácia
5 - Faculdade de Letras
6 - Faculdade de Medicina
7 - Faculdade de Medicina Dentária
8 - Faculdade de Psicologia
9 - Instituto de Ciências Sociais
10 - Instituto de Educação
11 - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território
12 - Instituto para a Investigação Interdisciplinar

- Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados
13 - Serviços de Acção Social

B

14 - Faculdade de Belas-Artes

C

15 - Instituto Geofísico do Infante D. Luiz
16 - Jardim Botânico
17 -  Museu de Ciência
18 -  Museu Nacional de História Natural

O Campus da Universidade de Lisboa, também conhecido por Cidade Uni-
versitária, reúne a maioria das suas Faculdades e Institutos.
A localização do Campus usufrui de uma boa rede de transportes públicos,
assim como da proximidade de vários acessos rodoviários que efectuam
a ligação não só com outras zonas da região de Lisboa, mas também
com o resto do país.



Todos os estudantes que pretendem ingressar na Universidade de Lisboa devem fazê-lo através de uma das
seguintes modalidades:

1. Concurso Nacional
Organizado pela Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES) do Ministério da Educação e da Ciência.

1.1. – Contingente Geral
Destinatários: os estudantes que satisfaçam, cumulativamente, as seguintes condições:
•  ter aprovação num curso de ensino secundário ou habilitação legalmente equivalente;
• ter realizado as provas de ingresso em 2009, 2010 ou 2011 exigidas por esse curso nesse estabelecimento

e ter nessas provas uma classificação igual ou superior à classificação mínima por ele fixada;
• satisfazer os pré-requisitos, caso existam para esse curso nesse estabelecimento;
• ter uma nota de candidatura igual ou superior ao valor mínimo fixado pela instituição de ensino superior. 

Entrega da candidatura:
1.ª fase - 21 de Julho a 17 de Agosto de 2011.
2.ª fase - 19 a 30 de Setembro de 2011.
3.ª fase - 6 a 14 de Outubro de 2011.

A candidatura deve ser entregue através do sistema on-line em https://www.dges.mctes.pt/online/. 
Os candidatos poderão deslocar-se aos Gabinetes de Acesso ao Ensino Superior (GAES) correspondentes à sua
área de residência, a fim de obter algum esclarecimento. 

1.2. - Contingentes especiais
Destinatários: candidatos em condições pessoais especiais que também têm de satisfazer todos os requisitos e
condições exigidos no contingente geral, aplicando-se as mesmas regras.
• candidatos provenientes das Regiões Autónomas dos Açores ou da Madeira;
• candidatos emigrantes portugueses e familiares;
• candidatos a prestar serviço militar efectivo no regime de contrato; 
• candidatos portadores de deficiência física ou sensorial.

Anualmente são reservadas vagas específicas destinadas exclusivamente a cada um dos contingentes especiais
acima mencionados. Contudo, os candidatos que pretendem apresentar a sua candidatura utilizando qualquer
um dos contingentes especiais, devem fazê-lo na 1.ª fase de candidaturas. Estes candidatos também podem
concorrer na 2.ª e 3.ª fase de candidaturas, mas não poderão beneficiar dos referidos contingentes especiais.

O período de candidaturas decorre somente na 1.ª fase do concurso nacional - de 21 de Julho a 17 de Agosto
de 2011 - através do sistema on-line - https://www.dges.mctes.pt/online/ . Os candidatos devem entregar nos
GAES uma cópia do recibo da candidatura on-line, juntamente com os documentos que comprovem o seu direi -
to a concorrer por esse contingente.  

Informações pormenorizadas sobre como, quando e onde efectuar a candidatura podem ser consul-
tadas no Guia da Candidatura – Acesso ao Ensino Superior Público 2011 editado pela Direcção-Geral
do Ensino Superior (disponível em http://www.dges.mctes.pt)
Recomenda-se igualmente a consulta da legislação relativa ao Concurso Nacional de Acesso ao En-
sino Superior disponível em http://www.dges.mctes.pt

Direcção-Geral do Ensino Superior
Av. Duque D'Ávila, 137
1069-016 Lisboa
Tel.: 213 126 000
Fax: 213 126 123
Correio electrónico: dges@dges.mctes.pt ; secretariado@dges.mctes.pt
Sítio: http://www.dges.mctes.pt

Acesso ao Ensino Superior
Tel.: 213 126 000
Correio electrónico: acesso@dges.mctes.pt

Acesso à Universidade de Lisboa
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Gabinete de Acesso ao Ensino Superior – Universidade de Lisboa (GAES-UL)

Os candidatos ao concurso nacional de acesso ao ensino superior que pretendem entregar a sua
candidatura na área de Lisboa podem dirigir-se ao GAES-UL. Localizado no átrio da Reitoria, este
Gabinete visa prestar esclarecimentos e auxiliar a efectuar a candidatura com rigor e segurança.

Recepção de candidaturas 
21/07/2011 a 17/08/2011  |  19/09/2011 a 30/09/2011  |  06/10/2011 a 14/10/2011

Horário: 09h30-16h30
Local: Reitoria da Universidade de Lisboa
Tel.: 210 170 138  |  210 170 258
Correio electrónico: acessoensinosuperior@reitoria.ul.pt



2. Regimes especiais
Organizados pela Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES) do Ministério da Educação e da Ciência.

Destinatários: estudantes com habilitações e condições pessoais específicas, nomeadamente:
• funcionários portugueses de missão diplomática portuguesa no estrangeiro e seus familiares;
• cidadãos portugueses bolseiros no estrangeiro ou funcionários públicos em missão oficial no estrangeiro;
• oficiais do quadro permanente das Forças Armadas Portuguesas;
• bolseiros nacionais de países africanos de expressão portuguesa;
• missão diplomática acreditada em Portugal;
• atletas com estatuto ou percurso de alta competição;
• naturais de Timor-Leste.

Em cada ano lectivo, o número de estudantes a admitir em cada par estabelecimento/curso para o conjunto dos
regimes especiais não pode exceder 10% das vagas aprovadas para o concurso nacional.
No mesmo ano lectivo, o aluno só pode requerer matrícula e inscrição através de um dos regimes especiais.
Os titulares de um curso superior português ou estrangeiro, à excepção dos Oficiais das Forças Armadas Por-
tuguesas, não podem requerer matrícula e inscrição através dos regimes especiais.

Mais informações disponíveis em http://www.dges.mctes.pt

Direcção-Geral do Ensino Superior
Av. Duque D'Ávila, 137
1069-016 Lisboa
Tel.: 213 126 000
Fax: 213 126 001
Correio electrónico: dges@dges.mctes.pt  |  secretariado@dges.mctes.pt
Sítio: http://www.dges.mctes.pt

Acesso ao Ensino Superior
Tel.: 213 126 000
Correio electrónico: acesso@dges.mctes.pt

3. - Concursos especiais
Organizados internamente pela Universidade de Lisboa

Destinatários: estudantes com habilitações específicas, tais como:
• maiores de 23 anos;
• titulares de cursos superiores, cursos médios ou de um diploma de especialização tecnológica;
• titulares do grau de licenciado que somente queiram ingressar no curso de Medicina*.

Estes concursos apenas são válidos para o ano em que se realizam.
No mesmo ano lectivo o estudante só pode requerer matrícula e inscrição através de um dos concursos especi-
ais acima mencionados.
As vagas para cada par estabelecimento/curso, em cada um dos concursos, são fixadas anualmente pelos esta-
belecimentos de ensino superior.

* Consultar o Regulamento do Concurso Especial para Acesso ao curso de Medicina por Titulares do Grau de Li-
cenciado disponível em www.ul.pt

3.1. - Maiores de 23 anos
É no âmbito de uma estratégia de abertura a novos públicos que a Universidade de Lisboa (UL) concede o
acesso a estudantes maiores de 23 anos. As provas de avaliação inerentes a este concurso especial de acesso
valorizam a experiência profissional e a formação dos candidatos, destinando-se a verificar a sua capacidade
para a frequência de um determinado curso. O ingresso na Universidade de Lisboa através deste concurso está
interligado com um processo não só de reconhecimento e validação de conhecimentos e de competências* mas
também com o estabelecimento de percursos universitários adequados a estratégias de formação de adultos. O
período de candidaturas decorre usualmente entre Fevereiro e Abril de cada ano, podendo estas ser entregues
on-line, presencialmente ou por correio postal. 
* Os alunos com comprovada experiência profissional que se inscrevam em qualquer ciclo de estudos da UL
também podem requerer a creditação da sua experiência profissional e formação.

Informações
Reitoria da Universidade de Lisboa
Núcleo de Formação ao Longo da Vida do Departamento Académico 
Alameda da Universidade
1649-004 Lisboa
Tel.: 210 170 117 | 217 967 624 (ext. 19118)
Fax: 217 933 624
Correio electrónico: maiores23@reitoria.ul.pt
Sítio: http://flv.campus.ul.pt/ 

Acesso à Universidade de Lisboa
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4. - Regimes de Mudança de Curso, Transferência e Reingresso
Organizados internamente pela Universidade de Lisboa

4.1. - Mudança de curso – é o acto pelo qual um estudante se inscreve em curso diferente daquele em que
praticou a última inscrição, no mesmo ou noutro estabelecimento de ensino superior, tendo havido ou não inter-
rupção de inscrição num curso superior.

4.2. - Transferência – é o acto pelo qual um estudante se inscreve e matricula no mesmo curso em estabe -
lecimento de ensino superior diferente daquele em que está ou esteve matriculado, tendo havido ou não inter-
rupção de inscrição num curso superior.

Destinatários:
• Estudantes que tenham estado inscritos e matriculados num curso superior num estabelecimento de ensino
superior nacional e não o tenham concluído.
• Estudantes que tenham estado inscritos e matriculados em estabelecimentos de ensino superior estrangeiro
em curso definido como superior pela legislação do país em causa, quer o tenham concluído ou não.

Requisitos:
Consultar o Regulamento dos regimes de mudança de curso, transferência e reingresso disponível em
www.ul.pt

4.3. - Reingresso – é o acto pelo qual um estudante, após uma interrupção dos estudos num determinado
curso e estabelecimento de ensino superior, se matricula no mesmo estabelecimento e se inscreve no mesmo
curso ou em curso que lhe tenha sucedido. 

Destinatários:
• Estudantes que tenham estado matriculados e inscritos na mesma Faculdade no mesmo estabelecimento de
ensino superior nacional, no mesmo curso ou em curso que o tenha antecedido.

Candidaturas:
São feitas directamente na Faculdade/Instituto da Universidade de Lisboa em que o estudante se pretende ma-
tricular, inscrever ou reingressar.
Prazos:
Período normal: de 15 de Julho a 16 de Agosto de 2011
Período extraordinário: de 14 de Novembro a 14 de Dezembro de 2011

Outras disposições gerais, condições e informações sobre o processo de candidatura dos regimes acima men-
cionados podem ser consultadas no Regulamento dos regimes de mudança de curso, transferência e reingresso
disponível em www.ul.pt.

Acesso à Universidade de Lisboa
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Faculdade de Belas-Artes

5302/9904 Arte Multimédia
Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
03 Desenho; 10 Geometria Descritiva; 12 História da Cultura e Artes
Classificações mínimas: na prova de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 100 pontos
Número de vagas: 55
Saídas profissionais: Produção artística com recurso às novas tecnologias (Fotografia, Audiovisuais, Vídeo e
Multimédia); Webdesign; Investigação; Acções culturais; Colaboração com autarquias na elaboração de produ-
tos culturais em suporte digital; Colaboração com Museus.

5302/9903 Ciências da Arte e do Património
Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Pós-laboral
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
03 Desenho; 10 Geometria Descritiva; 12 História da Cultura e Artes
Classificações mínimas: na prova de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 100 pontos
Número de vagas: 30
Saídas profissionais: Conservação e restauro de obras de arte; Historiografia e crítica de arte; Museologia (téc-
nicos de museus); Curadoria de Exposições em galerias e museus de arte; Mercado da arte (exemplo: peri -
tagem em antiquariato).

5302/8415 Desenho
Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Pós-laboral
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
03 Desenho; 10 Geometria Descritiva; 12 História da Cultura e Artes
Classificações mínimas: na prova de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 100 pontos
Número de vagas: 25
Saídas profissionais: Ilustração científica, médica e arqueológica; Desenho publicitário; Desenho técnico de en-
genharia, arquitectura e design; Animação digital 2D e 3D; Banda desenhada; Figurinismo; Cenografia; De-
senho artístico (desenho/instalação; desenho interactivo); Ilustração editorial criativa (p. ex. ilustração infantil
e produção gráfica para jornais e revistas); Educação artística e ensino do desenho.

5302/9070 Design de Comunicação
Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas: 
03 Desenho; 10 Geometria Descritiva; 12 História da Cultura e Artes
Classificações mínimas: na prova de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 100 pontos
Número de vagas: 55
Saídas profissionais: Produção de marcas comerciais, logótipos; Tipografia/Editora - produção do livro,
jornais, revistas, catálogos, folhetos, ilustração e fotomontagem; Produção de genéricos no cinema, anúncios
televisivos, capas de discos e sítios na internet; Produção de sinalização funcional de orientação e informação;
Montagem de instalações e ambientes promocionais de promoção e exposição; Produção de campanhas comer-
ciais (cartazes, tratamento do ponto de venda e de embalagens); Montagem de exposições, stands em feiras,
organização de objectos no espaço (exposições permanentes, museus); Conservação de museus e do
Património Artístico; Consultoria de Artes plásticas em Departamentos públicos ou privados de comunicação ou
de planeamento urbano; Investigação; Algumas áreas de intervenção do design de comunicação/gráfico:
Logótipos; Imagem coordenada; Cartazes; Design editorial (livros/revistas/catálogos); Sinalização/sinalética;
Web design; Ilustração.

5302/9072 Design de Equipamento
Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
03 Desenho; 10 Geometria Descritiva; 12 História da Cultura e Artes
Classificações mínimas: na prova de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 100 pontos
Número de vagas: 55
Saídas profissionais: Produção de sinalização funcional de orientação e informação; Montagem de instalações e

Titulos
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e de Mestrado Integrado (1.º + 2.º Ciclo)



ambientes promocionais de promoção e exposição; Produção de campanhas comerciais (cartazes, tratamento
do ponto de venda e de embalagens); Montagem de exposições, stands em feiras, organização de objectos no
espaço (exposições permanentes, museus); Indústria de mobiliário, cerâmica, têxtil e outras; Conservação de
museus e do Património Artístico; Consultoria de Artes plásticas em Departamentos públicos ou privados de co-
municação ou de planeamento urbano; Investigação. Algumas áreas de intervenção do design de equipa-
mento/industrial: Mobiliário; Iluminação; Cutelaria; Louça metálica; Ferragens; Cerâmica; Cristal/vidro;
Plásticos; Pedra.

5302/9754 Escultura
Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
03 Desenho; 10 Geometria Descritiva; 12 História da Cultura e Artes
Classificações mínimas: na prova de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 100 pontos
Número de vagas: 55
Saídas profissionais: Escultor; Desenhador Humorístico (caricaturista); Animador – cinema de animação;
Visualizador – publicidade; Desenhador, Ilustrador; Medalhista; Conservação do Património Artístico; Consulto-
ria de Artes Plásticas em Departamentos Públicos ou Privados; Investigação nos diversos campos de actividade
artística, etc.

5302/9790 Pintura
Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração: 4 anos (8 semestres)
Número de créditos: 240
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
03 Desenho; 10 Geometria Descritiva; 12 História da Cultura e Artes
Classificações mínimas: na prova de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 100 pontos
Número de vagas: 55
Saídas profissionais: Pintor de arte; Desenhador Humorístico (caricaturista); Animador – cinema de animação;
Visualizador – publicidade; Desenhador, Ilustrador; Investigação; Nos museus – conservação dos museus e do
património artístico, concepção/montagem de exposições, apoiar vistas guiadas, produzir catálogos de ex-
posições; Produção de campanhas comerciais (cartazes, tratamento do ponto de venda e de embalagens); Con-
cepção/montagem de exposições de arte, stands em feiras, organização de  objectos no espaço (exposições
permanentes, museus); Consultoria de Artes plásticas em Departamentos públicos ou privados de comunicação
ou de planeamento urbano; Produzir retratos, entre outros.

Faculdade de Ciências

Alguns cursos de 1.º ciclo leccionados na Faculdade de Ciências permitem que o aluno inclua no seu plano cur-
ricular a frequência de outras disciplinas em área científica complementar da que está matriculado. A menção
de Minor (em qualquer área científica da FCUL) corresponde, neste sentido, à realização de um mínimo de disci-
plinas, totalizando 30 créditos em área científica complementar daquela em que o aluno está inscrito. Por
exem plo, um aluno inscrito em Geologia pode fazer um Minor em Biologia, Química, Informática ou outra área. 
A mobilidade e flexibilização da formação constituem requisitos básicos fundamentais quer para uma sólida for-
mação que prepare os licenciados para o desempenho em áreas profissionais cada vez mais exigentes e
abrangentes, quer para a admissão a 2.º(s) ciclos (mestrados) de áreas científicas diversas e pluridisciplinares.

0701/9011 Biologia
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos ECTS: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
02  Biologia e Geologia e 16 Matemática
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 100 pontos
Número de vagas: 180
Saídas profissionais: Investigação e desenvolvimento em Saúde, Biotecnologia, Ambiente, Biodiversidade e
Conservação. Domínio das técnicas de análises biológicas. Divulgação científica nos media. Gestão da qualidade
ambiental. Técnicas de museologia. Consultoria, auditoria, gestão e assessoria técnica nos domínios do ambi-
ente.
Principais empregadores: Administração pública, Instituições de ensino superior e de investigação, empresas e
laboratórios de biotecnologia, ambiente, biomedicina, análises clínicas e biológicas, gestão e conservação de
áreas protegidas, Parques naturais e reservas, jardins e museus.

0701/9015 Bioquímica
Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
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Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia e 16 Matemática
07 Física e Química e 16 Matemática
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 100 pontos
Número de vagas: 70
Saídas profissionais: Planear, gerir e executar projectos de investigação e desenvolvimento na área das ciências
da vida, em ambiente académico ou empresarial, especializando-se frequentemente em áreas como Imunolo-
gia, Neuroquímica, Oncobiologia, Biologia de Sistemas, Bioinformática, Biotecnologia, Biologia Molecular,
Metabolómica, Genómica, Proteómica ou Biofísica Molecular. Implementar métodos bioquímicos analíticos em
laboratórios clínicos ou de serviços.
Principais empregadores: Instituições de ensino superior, Institutos de investigação públicos e privados, Empre-
sas farmacêuticas, Empresas de biotecnologia, laboratórios clínicos ou de serviços, Laboratórios industriais ou
empresas de comércio de equipamentos de alta tecnologia.

0701/9845 Engenharia Biomédica e Biofísica
Mestrado Integrado - 1.º + 2.º Ciclo
Duração: 5 anos (10 semestres)
Número de créditos: 300
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia e 16 Matemática
07 Física e Química e 16 Matemática
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 120 pontos; na nota de candidatura: 120 pontos
Número de vagas: 40
Saídas profissionais: Desenvolvimento de aplicações da Física ao estudo do organismo humano: modelação
biofísica dos processos fisiológicos e fisiopatológicos, desenvolvimento de métodos de diagnóstico e terapia, ins -
trumentação biomédica, software. Integração de sistemas para novos procedimentos. Resolução dos problemas
de interface da Engenharia com a Medicina e Biologia. Interacção com os meios hospitalar, empresarial e de in-
vestigação.
Principais empregadores: Empresas do sector médico e de consultoria, Instituições hospitalares, Entidades de
acreditação e de regulação, Universidades e Institutos de Investigação.

0701/9811 Engenharia da Energia e do Ambiente
Mestrado Integrado - 1.º + 2.º Ciclo
Duração: 5 anos (10 semestres)
Número de créditos: 300
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher um dos seguintes conjuntos:
16 Matemática
02 Biologia e Geologia e 16 Matemática
07 Física e Química e 16 Matemática
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 100 pontos; na nota de candidatura: 120 pontos
Número de vagas: 60
Saídas profissionais: Projecto e planeamento de sistemas de energias renováveis. Estudos e projectos de efi-
ciência energética. Estudos de ambiente interior e sistemas de energia em edifícios. Análise e desenvolvimento
de política energética. Economia e gestão da energia. Avaliação dos impactos sociais e ambientais dos sistemas
de produção de energia. Investigação e desenvolvimento de sistemas de conversão de energias renováveis.
Principais empregadores: Empresas de produção, instalação e de serviços na área dos sistemas de energias
renováveis, consultadoria em eficiência energética, Agências de Energia, Instituições internacionais com inter-
venção na área das energias renováveis e eficiência energética, Administração pública central e local, Entidades
do Ensino Superior e de Investigação.

0701/9368 Engenharia Física
Mestrado Integrado – 1.º + 2.º Ciclo
Duração: 5 anos (10 semestres)
Regime: Diurno
Provas de ingresso: 07 Física e Química e 16 Matemática
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 100 pontos
Número de vagas: 20
Saídas profissionais: Projecto e desenvolvimento de sensores, de instrumentação. Processos industriais e tec-
nológicos de base física. Simulação e modelação de processos e sistemas. Serviços de engenharia e de I&D em
metrologia e qualidade, protecção radiológica, segurança nuclear, controlo ambiental, engenharia de materiais,
micro e nanotecnologias, investigação forense, tecnologias aeroespaciais. Resolução de problemas de interface
entre especialidades de Engenharia.
Principais empregadores: Laboratórios de I&D (públicos e privados) de qualidade e de metrologia, Empresas
tecnológicas, de auditoria e consultoria, Entidades de regulação e de acreditação, Organizações internacionais
de ciência, tecnologia e engenharia, Instituições do ensino superior e de investigação.
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0701/9115 Engenharia Geográfica
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher um dos seguintes conjuntos:
16 Matemática 
02 Biologia e Geologia e 16 Matemática
07 Física e Química e 16 Matemática
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 100 pontos
Número de vagas: 30 
Saídas profissionais: Aquisição e processamento de informação georreferenciada, técnicas de referenciação es-
pacial e de representação cartográfica. Projecto, execução e gestão de processos nas áreas da geodesia, fo-
togrametria, hidrografia, cartografia e informação geográfica orientados para o planeamento e tomada de
decisão sobre o território e os produtos de base espacial. Resolução dos problemas de interface derivados das
demais engenharias ou no âmbito da sociedade de informação.
Principais empregadores: Empresas de topografia, cartografia, de construção civil de grandes obras, Empresas
de serviços em informação geográfica e ambiente, Entidades produtoras de cartografia, Administração central,
regional e local.

0701/9119 Engenharia Informática
0701/9885 Engenharia Informática (regime pós-laboral)
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno; Pós-laboral
Provas de ingresso: Escolher um dos seguintes conjuntos:
16 Matemática
07 Física e Química e 16 Matemática
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 100 pontos; na nota de candidatura: 120 pontos
Número de vagas: 90 - Diurno; 30 - Pós-laboral
Saídas profissionais: Concepção, desenho, desenvolvimento, operação e gestão de sistemas informáticos e suas
componentes: sistemas operativos, sistemas de informação, sistemas inteligentes e redes de computadores.
Desenvolvimento e aplicação de soluções de engenharia de software, multimédia, computação gráfica, segu-
rança informática, interacção pessoa-máquina e robótica em todos os domínios da actividade económica e so-
cial.
Principais Empregadores: Empresas de consultoria, Empresas da área financeira e de serviços, Empresas de de-
senvolvimento de software e/ou conteúdos, Administração pública central e local.

0701/9381 Estatística Aplicada
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher um dos seguintes conjuntos:
16 Matemática
02 Biologia e Geologia e 16 Matemática
04 Economia e 16 Matemática
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 100 pontos
Número de vagas: 25
Saídas profissionais: Recolha, análise e interpretação de dados. Estudos de opinião e de mercado, sondagens,
fluxos de informação. Aperfeiçoamento e controlo de qualidade das estatísticas, a nível nacional e europeu.
Análise estatística para gestão e análise de grandes quantidades de informação.
Principais empregadores: Empresas de sondagens e de estudos de mercado, Administração central e local,
Órgãos de comunicação social e partidos políticos, Empresas, banca e seguros, Unidades hospitalares, Institu-
tos de investigação.

0701/9141 Física
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
07 Física e Química
16 Matemática 
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 100 pontos
Número de vagas: 30
Saídas profissionais: Investigação em Física e desenvolvimento de tecnologias de base física. Modelação e sim-
ulação de sistemas complexos em Física e noutros domínios. Utilização de técnicas avançadas de caracterização
e medida. Desenvolvimento de novos materiais e processos. Desenvolvimento de instrumentação e software.
Ensino e formação em Física.
Principais empregadores: Instituições de ensino superior e institutos de investigação e desenvolvimento, Orga-
nizações internacionais de ciência e tecnologia, Infra-estruturas científicas de grande porte, Organismos de
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acreditação e de regulação, Empresas industriais, comerciais e de serviços nas áreas de informática, saúde, fi-
nanças e consultoria.

0701/9146 Geologia
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 4 anos (8 semestres)
Número de créditos: 240
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
16 Matemática
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 100 pontos
Número de vagas: 100
Saídas profissionais: Actividade profissional de Geólogo. Caracterização e  interpretação de processos e materi-
ais e sistemas geológicos, com relevância nas área da cartografia e património geológicos, geologia de enge -
nharia, recursos minerais (incluindo petróleo), hidrogeologia, riscos naturais, gestão de resíduos. Geologia
marinha e costeira, ordenamento territorial, geoarqueologia.
Principais empregadores: Entidades com tutela do território ou empresas associadas a: exploração extracção e
gestão de recursos geológicos e energéticos em terra e no mar; geotecnia, avaliação e minimização de im-
pactes e riscos, ordenamento territorial, Administração central e local, entidades reguladoras, empresas e insti-
tutos, Instituições públicas/privadas de investigação e ensino.

0701/9209 Matemática
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher um dos seguintes conjuntos:
16 Matemática
02 Biologia e Geologia e 16 Matemática
07 Física e Química e 16 Matemática
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 100 pontos; na nota de candidatura: 120 pontos
Número de vagas: 50 
Saídas profissionais: Docência nos ensinos universitário, politécnico e pré-universitário (ensinos básico e se-
cundário). Investigação científica. Apoio à investigação científica e tecnologias interdisciplinares. Funções onde
a capacidade de raciocínio e o pensamento abstracto sejam importantes. Funções que necessitem de capaci-
dade de representar, modelar e quantificar fenómenos, conhecimentos ou estruturas.
Principais empregadores: Carreiras técnicas superiores em empresas ou na administração pública, Instituições
de investigação e ensino (universidades, institutos politécnicos, escolas do ensino básico e secundário), institui -
ções públicas (laboratórios, autarquias) e empresas privadas (bancos, seguradoras, consultorias financeiras, de
informática ou de engenharia).

0701/9385 Matemática Aplicada
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher um dos seguintes conjuntos:
16 Matemática 
02 Biologia e Geologia e 16 Matemática 
07 Física e Química e 16 Matemática
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 100 pontos; na nota de candidatura: 120 pontos
Número de vagas: 50 
Saídas profissionais: Desenvolvimento de modelos matemáticos e de métodos de base computacional em
planeamento, gestão ou investigação. Funções que requeiram capacidade de raciocínio e pensamento abstracto,
para a estruturação de problemas e formulação de soluções. Cálculo científico. Análise de dados estatísticos.
Análise de sistemas. Programação e optimização. Ensino e formação.
Principais empregadores: Empresas de serviços: banca, seguros, consultoria, informática, engenharia, trans-
portes, distribuição, telecomunicações, Organismos do sector público: saúde, educação, ciência e tecnologia,
planeamento urbano e regional.

0701/9212 Meteorologia, Oceanografia e Geofísica
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher um dos seguintes conjuntos:
16 Matemática
02 Biologia e Geologia e 16 Matemática
07 Física e Química e 16 Matemática
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 100 pontos
Número de vagas: 25
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Saídas profissionais: Abordagem científica e técnica nas áreas da Meteorologia, Oceanografia e Geofísica In-
terna, em problemas reais interdisciplinares relativos à Terra e ao Clima. Prosseguimento dos estudos a nível de
2.º e 3.º ciclos nas áreas da Meteorologia, da Oceanografia, da Geofísica Interna, do Clima e das Ciências do
Ambiente.
Principais empregadores: Empresas de prospecção geofísica, de previsão do tempo e estado do mar, aproveita-
mento de recursos naturais, consultoria em ciências do ambiente e impacto ambiental, Sectores público e pri-
vado com responsabilidades operacionais ou de investigação.

0701/9486 Química + Química Tecnológica
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher um dos seguintes conjuntos:
07 Física e Química
02 Biologia e Geologia e 07 Física e Química
07 Física e Química e 16 Matemática
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 100 pontos
Número de vagas: 75 

Química
Saídas profissionais: Técnicos especializados para as indústrias Química, Farmacêutica e Alimentar; Investi-
gadores em laboratórios de estado, unidades de investigação e indústria; Actividade comercial ligada à
Química, nomeadamente utilização e demonstração de equipamentos e materiais; Professores dos Ensinos Uni-
versitário e secundário.
Principais empregadores: Indústrias químicas, farmacêuticas e alimentares, Laboratórios de investigação, Em-
presas comerciais, Universidades e Institutos Politécnicos, Ensino Secundário.

Química Tecnológica
Saídas profissionais: Concepção, desenvolvimento e inovação de aplicações da química a processos industriais.
Desenvolvimento de tecnologias e técnicas nas áreas de controlo de qualidade, ambiente, análise química,
gestão e segurança, industrial, valorização de recursos e resíduos. Intervenção na interface Química / Enge -
nharia Química. Funções de direcção, auditoria, consultoria, investigação, técnico-científico e técnico-comercial.
Principais empregadores: Sector empresarial: indústria química, farmacêutica, alimentar, extractiva, petro-
química, Prestação de serviços e consultoria, Instituições públicas e privadas de investigação (fundamental e
aplicada) e ensino, Administração pública central e local.

0701/9250 Tecnologias de Informação e Comunicação
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
04 Economia
10 Geometria Descritiva
16 Matemática
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 100 pontos
Número de vagas: 50
Saídas Profissionais: Gestão de tecnologias de informação (TI) e de empresas de base tecnológica. Integração
de sistemas empresariais. Consultoria em tecnologias de informação. Design de conteúdos e aplicações infor-
máticas. Design ou administração web, de sistemas. Funções de Técnico de informática. Analista/programador.
Investigador.
Principais empregadores: Empresas e instituições que possuam, operem ou acedam a sistemas de informação,
sistemas informáticos e redes, Quadros de intervenção: administração pública, central e local, indústria, empre-
sas ligadas à área financeira ou à comunicação social e publicidade, empresas de consultoria, desenvolvimento
de conteúdos e de software em diversas áreas.

Faculdade de Direito

0702/9078 Direito
0702/8358 Direito (regime pós-laboral)
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 4 anos (8 semestres)
Número de créditos: 240
Regime: Diurno; Pós-laboral
Provas de ingresso:
11 História
18 Português
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 100 pontos; na nota de candidatura: 120 pontos
Número de vagas: 450 (Diurno); 180 (Pós-laboral)
Saídas profissionais: Advocacia; Magistratura Judicial (Juiz(a) ou Delegado(a) do Ministério Público); Notariado
e os Registos; Carreira Diplomática.
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Faculdade de Farmácia

0703/9494 Ciências Farmacêuticas
Mestrado Integrado - 1.º + 2.º Ciclo
Duração: 5 anos (10 semestres)
Número de créditos: 300
Regime: Diurno
Pré-requisito: Pré-requisito: Comunicação interpessoal - Grupo B – o aluno deve entregar um atestado médico
(sob forma de resposta a um questionário, nos termos do regulamento publicado como anexo IV da Deliberação
n.º 1494/2003, de 29.09) no acto da matrícula e inscrição no ensino superior que comprove a ausência de defi-
ciência psíquica, sensorial ou motora que interfira gravemente com a capacidade funcional e de comunicação
interpessoal a ponto de impedir a aprendizagem própria ou alheia.
Provas de ingresso:
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 95 pontos
Número de vagas: 210
Saídas profissionais: Farmácia de Oficina ou Comunitária; Farmácia Hospitalar; Farmácia Industrial (Indústria
ou Bio-Indústria Farmacêutica); Análises Clínicas; Indústrias Alimentares; Indústria Química; Distribuição Far-
macêutica; Análises (Químico-Biológicas, Hidrológicas, Bromatológicas e Toxicológicas); Laboratórios univer-
sitários; Ensino; Investigação; Administração Regional de Saúde (ARS); Unidades hospitalares públicas ou
privadas; Farmácias militares; Farmácias prisionais.

Faculdade de Letras

0704/9006 Arqueologia
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
11 História
12 História da Cultura e Artes
18 Português
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 95 pontos
Número de vagas: 40
Saídas profissionais: Desempenho de trabalhos arqueológicos, participando activamente em todas as rotinas do
trabalho de campo, bem como em todas as tarefas de registo, inventário e produção de relatórios. Investigação
arqueológica; Gestão integrada de património arqueológico, nomeadamente a sua inventariação, quer no âm-
bito empresarial, quer da Administração central, quer das Regiões Autónomas, Autarquias e Museus. Integração
no mercado das “indústrias culturais”.

0704/8413 Artes e Humanidades
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: 18 Português
Classificações mínimas: na prova de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 95 pontos
Número de vagas: 30
Saídas profissionais: Os licenciados neste curso possuem uma formação multifacetada em Filosofia, História,
Linguística, Literatura, Arqueologia, entre outras áreas leccionadas na Faculdade de Letras. Neste sentido, com
uma formação mais completa, estão, à priori, aptos a desempenhar funções versáteis no âmbito das Artes e
Humanidades.

0704/9025 Ciências da Cultura
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
11 História
13 Inglês
18 Português
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 95 pontos
Número de vagas: 60
Saídas profissionais: Desempenho de funções no âmbito da concepção, diagnóstico, intervenção e aplicação nas
áreas de comunicação e de cultura (p. ex. nos media e na crítica dos mesmos, na investigação e na gestão cul-
tural).
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0704/9040 Ciências da Linguagem
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
11 História
16 Matemática
18 Português
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 95 pontos
Número de vagas: 50
Saídas profissionais: Investigação e ensino em Linguística. No âmbito da Comunicação em Língua Portuguesa:
desempenhos profissionais que exijam a capacidade de seleccionar, integrar e avaliar informação escrita e oral,
de a comunicar sintética e criticamente e de a processar digitalmente. É usual o recurso a instrumentos de
análise linguística apropriados, nomeadamente na descrição da língua portuguesa e nas modalidades da sua
utilização tanto como meio de comunicação como de percepção da realidade cultural e social envolvente.

0704/9919 Estudos Portugueses e Lusófonos
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
12 História da Cultura e Artes
15 Literatura Portuguesa
18 Português
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 95 pontos
Número de vagas: 65
Saídas profissionais: Actividades relacionadas com investigação, escrita, comunicação oral, preservação do
património escrito, coordenação de acções em contextos multiculturais de dominante portuguesa, difusão do
Português na Europa e no resto do mundo, ensino da língua, da literatura e da cultura portuguesas dentro e
fora de Portugal.

0704/9131 Estudos Africanos
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
09 Geografia
11 História
18 Português
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na média de candidatura: 95 pontos
Número de vagas: 35
Saídas profissionais: Empregabilidade em organismos estatais e internacionais de cooperação; actividades
económicas, sociais, culturais e pedagógicas; carreira diplomática; assessores e conselheiros culturais de em-
presas privadas e públicas; comunicação social; organizações não governamentais de cooperação.

0704/8106 Estudos Artísticos, variante de Artes e Culturas Comparadas
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
12 História da Cultura e Artes
15 Literatura Portuguesa
18 Português
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 95 pontos
Número de vagas: 30
Saídas profissionais: Diversidade notável de profissões, relacionadas com o património cultural, a criação e pro-
dução artística.

0704/8104 Estudos Artísticos, variante de Artes do Espectáculo
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
12 História da Cultura e Artes
13 Inglês
18 Português
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 95 pontos
Número de vagas: 40
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Saídas profissionais: Desempenho de funções associadas à cultura artística em organismos públicos (autar-
quias, teatros municipais, museus, bibliotecas) ou privados (meios de comunicação, editoras, empresas cine-
matográficas, companhias de teatro).

0704/9914 Estudos Asiáticos
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
09 Geografia
11 História
18 Português
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 95 pontos
Número de vagas: 30
Saídas profissionais: Desempenho de funções variadas em organismos estatais e internacionais de cooperação;
actividades económicas, sociais, culturais e pedagógicas; carreira diplomática; assessores e conselheiros cultu -
rais de empresas privadas e públicas; comunicação social; organizações não governamentais de cooperação
diplomática; assessores e conselheiros culturais de empresas privadas e públicas; comunicação social; organi-
zações não governamentais de cooperação.

0704/9133 Estudos Clássicos
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
12 História da Cultura das Artes
14 Latim
18 Português
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 95 pontos
Número de vagas: 20
Saídas profissionais: Desempenho de funções no âmbito da gestão de informação, tanto bibliográfica como
histórica, literária e documental, que vai desde a Antiguidade greco-latina às mais recentes aquisições dos estu-
dos literários e linguísticos, o que os torna especialmente competentes para as áreas da gestão cultural, do
mercado livreiro, das bibliotecas, dos museus, da imprensa e dos meios editoriais, bem como para o exercício
de funções de auxiliares de investigação na área das Humanidades.

0704/9135 Estudos Europeus
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
09 Geografia
11 História
18 Português
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 95 pontos
Número de vagas: 65
Saídas profissionais: Ensino; Investigação; apoio técnico nas decisões da administração pública sobre questões
comunitárias; direcção de gabinetes europeus e de relações internacionais dos órgãos da administração pública,
de associações empresariais e profissionais e outras instituições públicas e privadas; técnicos em organizações
europeias e internacionais; carreira diplomática.

0704/8458 Estudos Gerais
(curso novo organizado em conjunto com as Faculdades de Belas-Artes e Ciências)
Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Prova de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
16 Matemática
18 Português
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 95 pontos
Número de vagas: 30
Saídas profissionais: Os Licenciados em Estudos Gerais possuem uma formação versátil, estando aptos a tra-
balhar em diferentes áreas, desde as leis da perspectiva à filosofia política, da cultura multimédia às línguas ori-
entais. A estrutura do curso prepara os estudantes não só para a respectiva inserção no mercado de trabalho,
mas também para prosseguir os seus estudos numa área especializada.
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0704/9139 Filosofia
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Prova de ingresso: 18 Português
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 95 pontos
Número de vagas: 65
Saídas profissionais: Investigação avançada em Filosofia; Exercício de actividades em profissões que realçam o
pensamento e a argumentação. Bem como a análise de ideias, conceitos e problemas.

0704/9181 História
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
11 História
12 História da Cultura e Artes
18 Português
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 95 pontos
Número de vagas: 65
Saídas profissionais: Ensino; Investigação e gestão e divulgação do património nacional; Divulgação e ani-
mação cultural nas autarquias e regiões administrativas; Organização de arquivos e documentação institucional
de âmbito público e/ou privado.

0704/9182 História da Arte
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
11 História
12 História da Cultura e Artes
18 Português
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 95 pontos
Número de vagas: 45
Saídas profissionais: Investigação histórico-artística, análise iconográfica e iconológica, gestão integrada de
Património, inventariação de bens imóveis, comparticipação em equipas estratégicas de conservação e restauro,
prática museológica, curadoria de exposições de arte, requalificação do turismo cultural.

0704/9204 Línguas, Literaturas e Culturas
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
01 Alemão
05 Espanhol
08 Francês
13 Inglês
15 Literatura Portuguesa
18 Português
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 95 pontos
Número de vagas: 195
Saídas profissionais: Entre outras funções, prática de diversas formas de actividade em ambiente multilingue e
multicultural, de tradução, interpretação, etc.

0704/9252 Tradução
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso:
18 Português e uma das seguintes provas:
01 Alemão
05 Espanhol
08 Francês
13 Inglês
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 95 pontos
Número de vagas: 60
Saídas profissionais: Tradução Técnica, Jurídica, Científica e Literária, na área da Interpretação Consecutiva, de
Acompanhamento e Simultânea, ou ainda na área da Tradução para os Meios Audiovisuais. Tradução em empre-
sas de tradução e em instituições públicas ou privadas.
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Faculdade de Medicina

0705/9813 Medicina
Mestrado Integrado - 1.º + 2.º Ciclo
Duração: 6 anos (12 semestres)
Número de créditos: 360
Regime: Diurno
Pré-requisito
Comunicação Interpessoal (Grupo B) - ausência de deficiência psíquica, sensorial ou motora que interfira grave-
mente com a capacidade funcional interpessoal a ponto de impedir a aprendizagem própria ou alheia.
Forma de Comprovação - atestado médico, comprovativo que satisfaz o pré-requisito, a entregar no acto da
matrícula e inscrição no ensino superior, no par estabelecimento/curso que o exige, caso ali venha a obter colo-
cação, sendo condição indispensável para a realização da referida matrícula e inscrição.

Nota – O Pré-Requisito do Grupo B pode, igualmente, ser comprovado através do Modelo comprovativo da sa -
tisfação do pré-requisito do Grupo A.

Provas de ingresso:
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
16 Matemática
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 140 pontos; na nota de candidatura: 160 pontos
Número de vagas: 295
Saídas profissionais: carreira médica (hospitalar, clínica geral e saúde pública); carreira docente e carreira de
investigação.

Faculdade de Medicina Dentária

6600/9556 Higiene Oral
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Pré-requisito: Comunicação interpessoal - Grupo B - o aluno deve entregar um atestado médico (nos termos do
anexo IV da Deliberação da CNAES n.º 1494/2003, de 26 de Setembro) no acto da matrícula e inscrição no en-
sino superior que comprove a ausência de deficiência psíquica, sensorial ou motora que interfira gravemente
com a capacidade funcional e de comunicação interpessoal a ponto de impedir a aprendizagem própria ou
alheia.
Observação: O pré-requisito do Grupo B pode, igualmente, ser comprovado através do Modelo comprovativo da
satisfação do pré-requisito do Grupo A.

Provas de ingresso: Escolher um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia e 07 Física e Química 
02 Biologia e Geologia e 16 Matemática
02 Biologia e Geologia e 18 Português
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 95 pontos
Número de vagas: 44
Saídas profissionais: Funções no âmbito da prestação de cuidados e/ou promoção da saúde oral em centros de
saúde, clínicas ou consultórios médico-dentários, creches e ou jardins infantis, hospitais, empresas ligadas ao
fabrico e comercialização de materiais dentários e de saúde oral, lares de terceira idade e unidades escolares;
ensino; investigação.

6600/9548 Medicina Dentária
Mestrado Integrado - 1.º + 2.º Ciclo
Duração: 5 anos (10 semestres)
Número de créditos: 300
Regime: Diurno
Pré-requisito: Comunicação interpessoal - Grupo B - o aluno deve entregar um atestado médico (nos termos do
anexo IV da Deliberação da CNAES n.º 1494/2003, de 26 de Setembro) no acto da matrícula e inscrição no en-
sino superior que comprove a ausência de deficiência psíquica, sensorial ou motora que interfira gravemente
com a capacidade funcional e de comunicação interpessoal a ponto de impedir a aprendizagem própria ou
alheia.
Observação: O pré-requisito do Grupo B pode, igualmente, ser comprovado através do Modelo comprovativo da
satisfação do pré-requisito do Grupo A.

Provas de ingresso: Escolher um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia e 07 Física e Química 
02 Biologia e Geologia e 16 Matemática
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 140 pontos; na nota de candidatura: 140 pontos
Número de vagas: 60
Saídas profissionais: Exercício clínico de Medicina Dentária em clínicas dentárias, centros de saúde e /ou hospi-
tais; investigação clínica e experimental em Medicina Dentária; ensino.
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6600/9791 Prótese Dentária
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Pré-requisito: Comunicação interpessoal - Grupo B - o aluno deve entregar um atestado médico (nos termos do
anexo IV da Deliberação da CNAES n.º 1494/2003, de 26 de Setembro) no acto da matrícula e inscrição no en-
sino superior que comprove a ausência de deficiência psíquica, sensorial ou motora que interfira gravemente
com a capacidade funcional e de comunicação interpessoal a ponto de impedir a aprendizagem própria ou
alheia.
Observação: O pré-requisito do Grupo B pode, igualmente, ser comprovado através do Modelo comprovativo da
satisfação do pré-requisito do Grupo A.

Provas de ingresso: Escolher um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia e 03 Desenho
02 Biologia e Geologia e 07 Física e Química 
02 Biologia e Geologia e 16 Matemática
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 95 pontos
Número de vagas: 36
Saídas profissionais: Actividades no domínio do desenho, preparação, fabrico, modificação e reparação de
próteses dentárias, mediante a utilização de produtos, técnicas e procedimentos adequados (Decreto-Lei n.º
564/99) em laboratórios de prótese dentária, clínicas dentárias, hospitais e/ou centros de ensino; investigação.

Faculdade de Psicologia

0710/9555 Psicologia
Mestrado Integrado - 1.º + 2.º Ciclo
Duração: 5 anos (10 semestres)
Número de créditos: 300
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia e 16 Matemática
02 Biologia e Geologia e 18 Português
17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais e 18 Português
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 95 pontos
Número de vagas: 155
Saídas profissionais: O 1.º ciclo do Mestrado Integrado em Psicologia integra uma primeira fase de formação
generalista, em 3 anos (180 ECTS) na área da Psicologia e Ciências afins, sem carácter profissionalizante (licen-
ciatura em Ciências Psicológicas).
No 2.º Ciclo o Psicólogo Clínico realiza avaliações e diagnóstico psicológicos, acompanhamento psicoterapêutico,
prevenção, intervenção comunitária, promoção de competências, intervenção precoce e apoio em situações de
risco.
O Psicólogo Educacional avalia e intervém com os indivíduos e a comunidade educativa no âmbito do aconse -
lhamento, orientação, consultoria e formação em diferentes contextos educativos.
O Psicólogo dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações desempenha funções em instituições/orga-
nizações/ empresas do sector público e/ou privado na área do desenvolvimento das pessoas e das organiza-
ções. Pode trabalhar em contextos de recrutamento, selecção e avaliação das pessoas.
Em Cognição Social Aplicada o Psicólogo pode participar, conceber ou dirigir estudos de mercado, de impacto
ambiental, de avaliação do impacto social de programas de intervenção e de percepção de risco, inquéritos,
medida das atitudes, sondagens, etc.

Instituto de Educação

0709/9026 Ciências da Educação
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher um dos seguintes conjuntos:
09 Geografia e 18 Português
11 História e 18 Português ou
17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais e 18 Português
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 95 pontos
Número de vagas: 80
Saídas profissionais: Integração: nas carreiras técnica superior de educação (Ministério da Educação e da Ciên-
cia; Autarquias) e técnica superior de formação (Ministério da Economia e do Emprego; Ministério da Soli-
dariedade e da Segurança Social); em diferentes organismos educativos da administração central, regional ou
local; em escolas de diferentes modalidades e graus de ensino; em organizações e serviços de formação profis-
sional; nos sectores de recursos humanos e na formação de empresas; em instituições ligadas a práticas ed-
ucativas não formais (autarquias, associações culturais, museus, bibliotecas, centros de saúde, centros de
segurança social, IPSS e ONG); em centros de reconhecimento e validação de competências; no ensino supe-
rior, na docência de disciplinas da área das Ciências da Educação; na formação inicial e contínua de educadores
e professores; na consultoria na área da formação profissional; na formação pedagógica de formadores.
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Instituto de Geografia e Ordenamento do Território

0708/9143 Geografia
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
02 Biologia e Geologia 
04 Economia
09 Geografia
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 100 pontos; na nota de candidatura: 100 pontos
Número de vagas: 110
Saídas profissionais: Quadros Técnicos Superiores integrando equipas pluridisciplinares nas Autarquias, nos
Ministérios, nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e nas Associações de Desenvolvimento
Local; executores de planos, projectos, estudos de impacte e riscos ambientais; coordenadores de estudos de
desenvolvimento local, cartografia e SIG; consultores de gabinetes privados vocacionados para a produção e
avaliação de projectos; investigação.

0708/8411 Planeamento e Gestão do Território
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Pré-requisito: Grupo D - documento a entregar no acto da matrícula e inscrição no ensino superior que ateste a
capacidade de visão adequada às exigências do curso. 
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
04 Economia
09 Geografia
10 Geometria Descritiva
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 100 pontos; na nota de candidatura: 100 pontos
Número de vagas: 40
Saídas profissionais: Quadros Técnicos Superiores integrando equipas pluridisciplinares nas Autarquias, nos
Ministérios, nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e nas Associações de Desenvolvimento
Local; executores de planos, projectos, estudos de impacte e riscos ambientais; coordenadores de estudos de
desenvolvimento local, cartografia e SIG; consultores de gabinetes privados vocacionados para a produção e 
avaliação de projectos; investigação.

Curso interfaculdades

0700/9822 Ciências da Saúde
(organizado conjuntamente pelas Faculdades de Ciências, Farmácia, Medicina, Medicina Dentária e Psicologia)
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno
Pré-requisito: Comunicação interpessoal (Grupo B) – o aluno deve entregar um atestado médico no acto da
matrícula e inscrição no ensino superior que comprove a ausência de deficiência psíquica, sensorial ou motora
que interfira gravemente com a capacidade funcional e de comunicação interpessoal a ponto de impedir a
aprendizagem própria ou alheia.
Provas de ingresso:
02 Biologia e Geologia 
07 Física e Química 
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 100 pontos; na nota de candidatura: 140 pontos
Número de vagas: 80
Saídas profissionais: Desempenho de funções no âmbito biomédico e da saúde em quadros intermédios de em-
presas privadas ou em instituições públicas; Investigação.

Cursos de Licenciatura (1.º Ciclo)
e de Mestrado Integrado (1.º + 2.º Ciclo)

Planos curriculares 2011/2012 dos cursos de Licenciatura (1.º Ciclo)
e de Mestrado Integrado (1.º + 2.º Ciclo) disponíveis em

www.ul.pt/planoscurriculares
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O ingresso na Universidade de Lisboa formaliza-se através da matrícula que, por sua vez, se realiza em si-
multâneo com a primeira inscrição na respectiva Faculdade/Instituto da Universidade, pelo estudante colocado
ou seu procurador. A inscrição* é o acto pelo qual o aluno fica em condições de frequentar as diversas disci-
plinas em que se inscreve, desde que a matrícula seja considerada válida na Universidade.
Os prazos de matrícula e inscrição são fixados anualmente por Portaria do Ministério da Educação e da Ciência. 
* A inscrição só pode ser anulada mediante requerimento do estudante. No caso de não pagamento das
propinas ou de não apresentação de documentação no prazo fixado, será suspensa a matrícula e inscrição anual
(Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto).

Documentos necessários para a matrícula:
Boletim de inscrição devidamente preenchido;
Bilhete de identidade/Cartão de cidadão;
Boletim individual de saúde (vacina anti-tetânica em dia);
Prova de ter efectuado o rastreio anti-tuberculose;
Fotografias actualizadas.

Ano lectivo 2011/2012

Início: entre 12 e 26 de Setembro de 2011 a)
Fim (incluindo avaliações): entre 13 e 31 de Julho de 2012 a)

1.º Semestre b)
Início: 12 de Setembro de 2011
Fim: 3 de Fevereiro de 2012

2.º Semestre b)
Início: 6 de Fevereiro de 2012
Fim: 2 de Julho de 2012

Época especial para conclusão do curso até 28 de Setembro de 2012

Férias
Natal: 22 de Dezembro de 2011 a 2 de Janeiro de 2012
Páscoa: 2 a 9 de Abril de 2012

a) Cada Unidade Orgânica, de acordo com especificidades próprias da respectiva programação,
pode estabelecer o início e o final do ano lectivo no período compreendido entre as datas indicadas.

b) Cada Unidade Orgânica, de acordo com especificidades próprias da respectiva programação,
pode estabelecer datas diferentes das indicadas para o final do 1.º semestre e para o início do 2.º
semestre, desde que sejam respeitados os princípios organizadores do calendário escolar, em par-
ticular o disposto no n.º 3, aprovados pela Deliberação nº 8/2008 pela Comissão Científica do
Senado. 

Cada Unidade Orgânica pode facultativamente realizar um 3.º período com datas entre 30 de Maio
e 25 de Julho de 2012. Porém, não poderá, em caso algum, vir a representar um agravamento de
necessidades de recrutamento de docentes.

As datas para a realização de avaliações e da respectiva época especial (exames) são definidas por
cada Unidade Orgânica.

Calendário Escolar 
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Valores fixados para 2011/2012 

Cursos de Licenciatura (1.º Ciclo), Mestrado Integrado (1.º e 2.º Ciclo) e Mestrados indispensáveis para o exer-
cício de uma actividade profissional: 999,00€

Restantes cursos de Mestrado (2.º Ciclo): 1 200,00€

Programas de Doutoramento (3.º Ciclo): 2 750,00€

(i) Nos cursos de Mestrado da área estratégica de Ciências da Saúde (Medicina, Farmácia e Medicina Dentária)
ficam os respectivos Directores autorizados a fixar um valor de propinas entre 1 200,00€ e 5 000,00€ por ano.

(ii) Nos cursos de Mestrado e Doutoramento das Faculdades e Institutos, em casos devidamente justificados,
designadamente quando sejam realizados em colaboração com outras entidades e instituições, nacionais ou es-
trangeiras, ficam os respectivos Directores autorizados a fixar um valor de propinas entre 1 200,00€
e 5 000,00€ por ano.

(iii) Nos cursos pós-graduados de actualização e nos cursos pós-graduados de especialização não conferentes
de grau ficam os respectivos Directores autorizados a fixar o valor das propinas.

(iv) Nos programas de Doutoramento ficam os respectivos Directores autorizados a fixar um valor de propinas
entre 1 200,00€ e 2 750,00€ nos anos posteriores ao Curso de Formação Avançada (1.º ano).

Serviços de Acção Social

Os Serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa (SASUL) têm por missão contribuir para a frequência
bem sucedida de todos os estudantes da Universidade de Lisboa, garantindo que nenhum seja excluído da insti-
tuição por incapacidade financeira.

Principais actividades desenvolvidas pelos SASUL:

• Atribuição, e gestão, de apoios económicos (exemplos: bolsas de estudo, alojamento) a estudantes carencia-   
dos e/ou que se encontrem deslocados;

• Disponibilização de estruturas de apoio social ao nível de alojamento, alimentação e serviços de saúde;
• Facultar apoios de âmbito educativo cultural e desportivo, promovendo a realização de actividades de ocu-

pação de tempos livres.
• Cooperar com o Ministério dos Negócios Estrangeiros no apoio aos estudantes oriundos dos países de ex-

pressão portuguesa que frequentam a Universidade de Lisboa, bem como prestam apoio aos estudantes 
apátridas ou aos que beneficiam do estatuto de refugiado político.

Contacto
Avenida da República, 84 – 6.º e 7.º andar
1600-205 Lisboa
Tel.: +351 217 817 440
Fax: +351 217 937 864
Correio electrónico: info@sas.ul.pt
Sítio: http://www.sas.ul.pt



Serviços de Acção Social

Alimentação

Os alunos que frequentam a Universidade de Lisboa têm acesso aos cinco refeitórios dos SASUL, mediante ap-
resentação do respectivo cartão de estudante.

Em 2010/2011 o valor de uma refeição completa para os alunos da Universidade de Lisboa em cada um dos
refeitórios dos SASUL foi de 2,40€ (pode estar sujeito a actualização anual).
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Residências Universitárias da Universidade de Lisboa (só para alunos)

António Aleixo (Masculina)
Rua Nova de S. Mamede, 7 - 1.º E
1269-118 Lisboa
N.º de quartos: 17
Ocupação: 32

Artilharia Um (Mista)
Rua Artilharia Um, 101
1070-012 Lisboa
N.º de quartos: 29
Ocupação: 48 Femininos, 6 Masculinos

Campo Grande (Feminina)
Campo Grande, 292
1700-097 Lisboa
N.º de quartos: 30
Ocupação: 71

D. Dinis (Feminina)
Rua Oliveira Martins, 4 - 2º
1000-212 Lisboa
N.º de quartos: 14
Ocupação: 37

Egas Moniz (Mista)
Av. Casal Ribeiro, 21
1000-090 Lisboa
N.º de quartos: 70
Ocupação: 80 Femininos, 60 Masculinos

Filipe Folque (Feminina)
Rua Filipe Folque, 65
1050-112 Lisboa
N.º de quartos: 37
Ocupação: 76

Leite Vasconcelos (Feminina)
Av. de Berna, 13 - 8º
1050-036 Lisboa
N.º de quartos: 10
Ocupação: 20

Luís Camões (Mista)
Rua Luís de Camões, 116
1300-362 Lisboa
N.º de quartos: 48
Ocupação: 52 Femininos, 38 Masculinos

Lumiar (Mista)
Rua Rainha D. Luísa de Gusmão, 10
1600-688 Lisboa
N.º de quartos: 36
Ocupação: 36 Femininos, 24 Masculinos

Monte Olivete (Mista)
Rua da Imprensa nacional, 116
1250-127 Lisboa
N.º de quartos: 28
Ocupação: 31 Femininos, 17 masculinos

Olivais (Feminina)
Rua Cidade João Belo, 4 - 1º Esq.
1800-086 Lisboa
N.º de quartos: 4
Ocupação: 7

Ribeiro Santos (Mista)
Av. Estados Unidos da América, 67
1700-122 Lisboa
N.º de quartos: 24
Ocupação: 19 Femininos, 23 Masculinos

Tomás Ribeiro (Masculina)
Rua Tomás Ribeiro, 89 – 1.º
1050-227 Lisboa
N.º de quartos: 18
Ocupação: 31 

Alojamento

Os SASUL concedem alojamento a:

•  Alunos bolseiros deslocados – mensalidade, no valor de 71,25€ * por mês, cobrada com o pagamento da 
bolsa. É necessário os alunos candidatarem-se aos benefícios sociais nas condições mencionadas em bolsas 
de estudo dos SASUL.

•  Alunos com candidatura a bolsa recusada, deslocados do agregado familiar (pedidos atendidos em função   
das vagas existentes) – o pagamento, no valor de 125€ * por mês, é efectuado pelos próprios alunos. É 
necessário os alunos candidatarem-se aos benefícios sociais nas condições mencionadas em bolsas de estudo
dos SASUL.

•  Alunos ao abrigo de programas: Erasmus, Instituto Camões, Instituto Português de Apoio ao Desenvolvi-
mento e outras situações. O pagamento, no valor de 125€ * é efectuado pelos próprios alunos.

•  Alunos que frequentam Cursos de Verão da Faculdade de Letras e Intercâmbios - alojamento eventual, nos 
meses de Julho, Agosto e Setembro. Destina-se a alunos de cursos de Verão da Faculdade de Letras e inter
câmbios das Associações de Estudantes de algumas Faculdades. O pagamento, no valor de 180€ * por mês é 
efectuado pelos próprios alunos.

* valores aplicados em 2010/2011 que podem estar sujeitos a actualização anual.



Centro de Saúde Escolar

O Centro de Saúde Escolar da Universidade de Lisboa (UL) desenvolve acções de prevenção, diagnóstico, es-
clarecimento e formação na área da saúde junto dos alunos da UL. O acesso ao Centro é feito mediante apre-
sentação do cartão de estudante, sendo disponibilizados os seguintes serviços*:

Enfermagem
Clínica Geral
Ginecologia
Psicologia
Psiquiatria

*Para efeitos de exames complementares de diagnóstico, é indispensável a apresentação do cartão da Segu-
rança Social ou de outro sistema de saúde.

Contacto
Morada: Alameda das Linhas de Torres, 78
1750-147 Lisboa
Tel.: +351 217 576 616

Apoio à Infância

A Universidade de Lisboa (UL) dispõe de um Jardim de Infância que, através da prestação de serviços de pueri-
cultura e pedagogia infantil adequados à idade de cada criança, pode ser frequentado exclusivamente por filhos
de estudantes ou funcionários da UL.

Contacto
Av. Forças Armadas (Edifício da Cantina II)
1649-026 Lisboa
Tel.: +351 217 962 825
Horário: 2.ª a 6.ª feira: 07h30-18h30
Encerra durante o mês de Agosto

Requisitos para admissão de crianças:

• Ter idade entre os 9 meses e a idade de entrada no ensino básico.
• Ter Mãe ou Pai que esteja abrangido por uma das seguintes categorias de acordo com a seguinte ordenação:

1. Estudante da Universidade de Lisboa que frequente cursos de Licenciatura, Mestrado Integrado, Mestrado ou
Doutoramento.

2. Funcionário dos Serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa.
3. Funcionário da Universidade de Lisboa.
4. Estudante da Universidade Técnica de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa e Instituto Politécnico de Lisboa 

que frequente cursos de Licenciatura, Mestrado Integrado, Mestrado ou Doutoramento;
5. Funcionário da Universidade Técnica de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa 

e respectivos Serviços de Acção Social.

Existe uma tabela de preços (disponível em http://www.sas.ul.pt) para filhos de estudantes e outra para filhos
de funcionários.
O valor das mensalidades é actualizado anualmente.

Para informações adicionais contactar:
Serviços de Acção Social da UL
Gabinete de Apoio ao Aluno - Serviço de Apoio à Infância
Edifício do Refeitório I,
Av. Prof. Gama Pinto
1649-003 Lisboa
Tel.: +351 217 803 980
Fax: +351 217 959 551

O Centro de Educação Infantil “Os Letrinhas” é gerido pela Associação de Estudantes da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa (AEFLUL), integrando creche e pré-escolar.

A admissão de crianças é feita de acordo com dois critérios:

• Já ter adquirido a marcha;
• Ter Mãe ou Pai que estejam abrangidos por uma das seguintes categorias:
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Bolsas

Bolsas de estudo e/ou alojamento

Finalidade: Disponibilizar condições de alojamento
em residências universitárias a estudantes economi-
camente carenciados e/ou que se encontrem deslo-
cados do seu agregado familiar durante o ano
lectivo.

Destinatários: Estudantes que estão, ou venham a
estar, matriculados em qualquer uma das Faculda -
des/Institutos da Universidade de Lisboa, nas
seguintes condições:

• Sejam de nacionalidade portuguesa;
• Sejam dos estados membros da União Europeia 

com direito de residência permanente em Portu-
gal e seus familiares;

• Sejam nacionais de países terceiros:
Titulares de autorização de residência permanente 
(Art.º 80 da Lei 23/2007 de 4 de Julho);
Beneficiários de estatuto de residente de longa 
duração (Art.º 125 da Lei 23/2007 de 4 de Julho);

• Sejam provenientes de estados com os quais 
hajam sido celebrados acordos de cooperação 
prevendo a aplicação de tais benefícios;

• Sejam provenientes de estados cuja Lei, em 
igualdade de circunstância, conceda igual trata-
mento aos estudantes Portugueses;

• Sejam apátridas ou beneficiem do estatuto de 
refugiados políticos;

• Não sejam titulares de Licenciatura ou Mestrado 
(ver n.º 1 do art.º 7-B do Despacho n.º 4183/2007);

• Sejam economicamente carenciados.

Valor: É calculado anualmente de acordo com a le -
gislação aplicável pelo Despacho n.º 14474/2010
(Regulamento de atribuição de bolsas de estudo) e
as Normas Técnicas Nacionais definidas anualmente
pela Direcção-Geral do Ensino Superior.

Candidaturas
On-line em http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Es-
tudantes/Bolsas
As datas são definidas, e anunciadas, anualmente
pela Direcção-Geral do Ensino Superior. 

Informações
Serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa
Edifício da Cantina I - Gabinete de Apoio ao Aluno
Av.ª Prof. Gama Pinto, 1649-003 Lisboa
Tel.: 217 803 980
Fax: 217 959 551
Correio electrónico: apoio.aluno@sas.ul.pt
Sítio: http://www.sas.ul.pt

Bolsas de estudo por mérito

Finalidade: Atribuir bolsas de estudo por mérito a
estudantes com aproveitamento escolar excepcional.

Destinatários: Alunos da Universidade de Lisboa,
que no ano lectivo anterior, obtiveram melhor classi-
ficação no conjunto de disciplinas que compõem um
ano curricular completo ou sejam consideradas
equivalentes a este pelo Conselho Científico.

Valor: O valor é definido anualmente pelo Ministério
da Educação e da Ciência.

Candidaturas: Não existe um período de candida -
turas. O número de bolsas a conceder e a selecção
dos alunos por cada Faculdade/Instituto, é definido
de acordo com o número de alunos inscritos no ano
anterior na formação inicial.
Informações: Serviços Académicos das
Faculdades/Institutos da Universidade de Lisboa.

Bolsas de Mobilidade Erasmus
para estudos

Finalidade: Apoiar as despesas de viagem, aloja-
mento e alimentação do estudante em mobilidade
Erasmus, para um período de estudos, numa insti -
tuição de ensino superior estrangeira.

Destinatários: Estudantes de Licenciatura e de
Mestrado Integrado da Universidade de Lisboa que já
tenham completado o 1.º ano curricular;
Estudantes de Mestrado e de Doutoramento.

Valor: O valor é definido anualmente pela Agência
Nacional PROALV, sendo calculado de acordo com a

A – Aluno da Faculdade de Letras sócio da AEFLUL;
B - Funcionário(a) não docente com o local de trabalho na FLUL;
C - Funcionário(a) docente com o local de trabalho na FLUL;
D - Aluno(a) de uma das Faculdades/Institutos da Universidade de Lisboa;
E - a) Funcionário(a) não docente com local de trabalho na Cidade Universitária;
b) Funcionário(a) docente de uma das Faculdades/Institutos da Universidade de Lisboa;
F - Todas as situações que não se enquadrem nas categorias A, B, C, D e E.

O preenchimento das vagas é feito pela ordem das categorias.
O valor das mensalidades (sob consulta) varia consoante as categorias acima mencionadas.

Contacto
Associação de Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade
1600-214 Lisboa
Tel.: +351 217 990 530
Correio electrónico: geral@aeflul.pt
Sítio: www.aeflul.pt
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Bolsas

duração do período de mobilidade do estudante e o país
de destino.

Candidaturas: Os estudantes candidatam-se ao Pro-
grama Erasmus. Aqueles que forem seleccionados são
potencialmente elegíveis para receber bolsa.

Informações: Gabinetes de Relações Internacionais
das Faculdades/Institutos da Universidade de Lisboa.
www.internacional.ul.pt

Bolsas de Mobilidade Erasmus
para estágios

Finalidade: Apoiar as despesas de viagem, alojamento
e alimentação do estudante em mobilidade Erasmus,
para um estágio profissional, numa instituição es-
trangeira.

Destinatários: Estudantes de Licenciatura, Mestrado
Integrado, Mestrado e Doutoramento da Universidade
de Lisboa.

Valor: O valor é calculado de acordo com o montante
de financiamento atribuído anualmente pela Agência
Nacional PROALV, tendo como referência o custo de
vida do país em que se insere a instituição de acolhi-
mento do estagiário.

Candidaturas: Informação detalhada disponível em
www.ul.pt/Consortium-Erasmus/UL-ETN

Informações: Gabinetes de Relações Internacionais
das Faculdades/Institutos da Universidade de Lisboa.
www.ul.pt/Consortium-Erasmus/UL-ETN

Bolsas Universidade de Lisboa /
Fundação Amadeu Dias

Finalidade: Desenvolver pequenos estudos ou projec-
tos de investigação científica – ou tecnológica - em arti -
culação, ou não, com o tecido empresarial e sob a
tutoria de um professor ou investigador doutorado da
Universidade de Lisboa.
Enquanto bolseiro UL/FAD o estudante tem de desen-
volver um projecto durante o ano lectivo, entregar um
relatório e uma apresentação. Para além disso, tem de
obter aproveitamento escolar (equivalente a 60 ECTS).
Alguns trabalhos são seleccionados para serem apre-
sentados oralmente no Fórum de apresentação pública
dos projectos.

Destinatários: Estudantes da Universidade de Lisboa
inscritos em cursos de 1.º ciclo e que já tenham con-
cluído o 1.º ano curricular. Os estudantes que frequen-
tam um curso de Mestrado Integrado podem
candidatar-se após conclusão do 1.º ano curricular e
apenas enquanto frequentarem o 1.º ciclo de estudos
(inclusive se no momento de candidatura ainda forem
alunos do último ano do 1.º ciclo de estudos).

Valor: O valor é definido anualmente.

Candidaturas: O período de candidaturas é definido
anualmente. 

Informações:
Reitoria da Universidade de Lisboa
Divisão de Relações Externas
Tel.: 210 113 426
Correio electrónico: bolsasulfad@reitoria.ul.pt
Sítio: www.ul.pt/bolsasulfad
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Fundo de Apoio Académico da Universidade de Lisboa (FAAUL)

Este Fundo visa proporcionar uma maior integração e participação dos alunos na vida académica e estimular a
sua actividade desportiva e cultural. Neste âmbito, são atribuídas bolsas adaptadas às diferentes acções que se
pretendem desenvolver. O FAAUL contempla actualmente as seguintes formas de apoio cujos regulamentos
estão disponíveis em www.ul.pt/regulamentos

Bolsa de mérito social* – visa incentivar os estudantes da Universidade de Lisboa a participarem na vida activa
em condições compatíveis com o desenvolvimento da actividade académica. Neste sentido, é concedida uma
compensação monetária aos estudantes da Universidade de Lisboa que participam em acções/actividades de
formação, de cidadania ou de preparação para a vida, promovidos por qualquer Unidade Orgânica ou membro
da comunidade da Universidade de Lisboa.

Bolsa de apoio extraordinário – dirige-se aos estudantes da Universidade de Lisboa que, não sendo apoiados
por qualquer sistema de acção social estatal ou particular e esgotados todos os apoios familiares, demonstrem
não possuir condições económicas mínimas para suportar os custos de frequência da Universidade de Lisboa. 

Bolsa de mérito desportivo* – pretende apoiar os estudantes que se distinguem no âmbito de actividades des -
portivas e/ou culturais, tendo assim contribuído para cultivar a imagem institucional e de excelência da institui -
ção. A gestão é feita pelos Serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa em colaboração com o Núcleo de
Desporto, Cultura e Bem-Estar da Universidade de Lisboa. 

Bolsa de apoio às actividades universitárias – destina-se a contemplar os alunos da Universidade de Lisboa que
melhoraram a sua formação académica e cívica através da participação em actividades de natureza pedagógica,
científica, cultural e/ou desportiva na instituição. 

* As actividades desenvolvidas no âmbito destas bolsas podem ser certificadas para integrar o Suplemento ao
Diploma do estudante.

Programa UL - Consciência Social

Finalidade: Apoiar pontualmente os estudantes que, comprovadamente, se encontrem em dificuldades finan-
ceiras para suportar os seus custos de educação e de vida, sobretudo quando estas dificuldades resultem de
situações recentes de desemprego dos próprios ou de pessoas do seu agregado familiar.

Destinatários: Estudantes da Universidade de Lisboa que, por questões de enquadramento legal, não estão
abrangidos pelo sistema nacional de apoios sociais para estudantes do ensino superior. 

Informações:
Reitoria da Universidade de Lisboa
Tel.: 210 113 419
Correio Electrónico: ul.consciencia.social@reitoria.ul.pt 
Sítio: www.ul.pt

Prémio Universidade de Lisboa / Caixa Geral de Depósitos

Como forma de estimular o bom aproveitamento escolar dos alunos, a Universidade de Lisboa distingue, ao
abrigo do Protocolo de Cooperação estabelecido com o Banco Caixa Geral de Depósitos (CGD), o melhor aluno
finalista de cada Faculdade/Instituto. O Prémio Universidade de Lisboa / Caixa Geral de Depósitos, no valor de
750,00€ (financiado pela CGD) é atribuído anualmente ao melhor aluno finalista de entre todos os cursos de Li-
cenciatura e de Mestrado Integrado de cada uma das Faculdades/Institutos da Universidade de Lisboa. São
abrangidos por este Prémio os estudantes finalistas que tenham terminado o curso de Licenciatura ou de
Mestrado Integrado - com a melhor média arredondada às décimas - entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro do
ano lectivo anterior ao ano da atribuição (regulamento disponível em www.ul.pt/regulamentos).
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A Universidade de Lisboa (UL) acolhe estudantes com necessidades educativas especiais (NEE), apoiando e pro-
movendo a sua plena integração na vida académica. O apoio aos estudantes da UL com NEE é concedido com o
objectivo de estes atingirem o máximo de autonomia e sucesso escolar. Os mecanismos subjacentes a NEE
exis tentes na instituição são accionados por serviços específicos de cada Faculdade/Instituto, maioritariamente
pelos Gabinetes de Apoio ao Aluno.

Consideram-se estudantes com NEE todos aqueles que experienciam dificuldades no processo de aprendizagem
e participação no contexto académico, decorrentes da interacção dinâmica entre factores ambientais e/ou limi-
tações individuais nos seguintes domínios:

• Audição – pela apresentação de surdez moderada, severa ou profunda.
• Visão – pela apresentação de cegueira ou baixa visão.
• Coordenação motora – pela apresentação de deficiências motoras que comprometem acentuadamente o seu

desempenho académico e a sua participação.
• Comunicação, linguagem e fala - pela apresentação de problemas de comunicação, linguagem (oral e escri  -

ta) e/ou fala que comprometem acentuadamente o desempenho e participação académicos.
• Emocional / da personalidade – pela apresentação de perturbações a nível da personalidade ou da conduta 

que comprometem acentuadamente a adaptação e aprendizagem académicas.
• Saúde física – enquadram-se neste domínio os estudantes que, por motivos graves de saúde física, apresentam 

uma baixa assiduidade ou necessitam de adaptações ou medidas terapêuticas regulares e sistemáticas.

Alguns tipos de apoios disponíveis para estudantes com NEE:

• Acesso gratuito à Biblioteca Aberta do Ensino Superior (BAES) a partir da utilização de postos de trabalho - 
com equipamento e software específicos adquiridos - disponíveis no Serviço de Apoio ao Aluno da Faculdade
de Letras, no Gabinete de Apoio Psicopedagógico da Faculdade de Ciências e na Biblioteca da Reitoria. A 
BAES reúne um acervo de mais de 3000 títulos em Braille, áudio e texto integral. Para além disso, permite 
produzir e partilhar informação.
O acesso à BAES está disponível a partir do Sistema Integrado das Bibliotecas da Universidade de Lisboa 
disponível em http://metalib.sibul.ul.pt

• Acesso físico ao campus com o menor número possível de barreiras arquitectónicas.
• Possibilidade de disponibilização de materiais de estudo e formas de avaliação adaptados, mas de modo

equitativo aos restantes colegas de turma.
• Possibilidade de receber acompanhamento voluntário na realização de tarefas específicas.
• Possibilidade de se candidatar a uma bolsa suplementar Erasmus DIS/SEVD. Este apoio é potencialmente 

concedido ao estudante com NEE que tenha sido seleccionado para a realização de uma mobilidade Eras-
mus. A bolsa é concedida a partir de subvenções comunitárias atribuídas à Agência Nacional PROALV, enti-
dade coordenadora do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida em Portugal. A candidatura deve ser 
submetida junto do Gabinete Erasmus da Faculdade/Instituto de origem da UL.

Algumas Faculdades/Institutos da UL disponibilizam Programas de Voluntariado abertos aos estudantes da insti-
tuição. Esta iniciativa visa não só proporcionar uma melhor integração e igualdade de oportunidades dos estu-
dantes com NEE, mas também promover a cidadania e formação cívica da população estudantil da
Universidade.

Mais informação disponível em www.ul.pt/estudantesnee
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A Universidade de Lisboa participa em outros programas de mobilidade e intercâmbio com variadas acções
a nível académico (exemplo: Erasmus Mundus) e também na área da investigação (exemplo: Acções In-
tegradas).
Algumas Faculdades/Institutos promovem, a nível interno, acções específicas que impulsionam a partici-
pação de estudantes em iniciativas internacionais relacionadas com projectos, estágios, visitas de estudo,
entre outras actividades.

Mais informação sobre mobilidade disponível em www.internacional.ul.pt

A internacionalização da Universidade de Lisboa desenvolve-se, em grande parte, através da mobilidade de es-
tudantes. Para além da experiência de estudo num contexto académico internacional, os programas de mobili-
dade promovem o aperfeiçoamento de uma língua estrangeira, o enriquecimento cultural e o alargamento dos
horizontes pessoais. Os estudantes da Universidade de Lisboa podem participar nos seguintes programas:

Erasmus

Objectivo: Proporcionar a frequência de um período
de estudos, com pleno reconhecimento académico,
numa Universidade de um país da União Europeia.

Facultar a realização de um estágio em empresas,
centros de formação e/ou de investigação num país
da União Europeia.

Destinatários:
Para estudos: Estudantes de Licenciatura e de
Mestrado Integrado já com o 1.º ano curricular con-
cluído.

Para estágios: Estudantes de Licenciatura, Mestrado
Integrado, Mestrado e Doutoramento.
www.ul.pt/Consortium-Erasmus/UL-ETN

Duração: Mínimo: seis meses | Máximo: doze meses

Candidaturas
Pré-Candidatura: mês de Fevereiro
Candidatura: definido anualmente

Informações: Gabinetes de Relações Internacionais
das Faculdades/Institutos da Universidade de Lisboa
ou em www.internacional.ul.pt

Leonardo da Vinci

Objectivos: Promover a realização de estágios
profissionais em empresas e/ou estabelecimentos de
formação (centros de investigação, laboratórios) em
países da União Europeia. Fomentar a inserção
profissional dos estudantes.

Destinatários: Estudantes que tenham concluído o
seu grau académico (Licenciatura, Mestrado ou
Doutoramento) há menos de um ano e meio ou que
o concluam até ao final do ano lectivo anterior ao da
data de início do estágio.

Duração:
Estágios de curta duração: mínimo 2 semanas e
máximo 12 semanas.
Estágios de longa duração: mínimo 3 meses e máx-
imo 6 meses (26 semanas).

Candidaturas: O período de candidaturas é definido
anualmente.

Informações: Gabinetes de Relações Internacionais
das Faculdades/Institutos da Universidade de Lisboa
ou em www.internacional.ul.pt

Almeida Garrett

Objectivo: Oferecer a possibilidade de os estu-
dantes efectuarem um período de estudos, com
pleno reconhecimento académico, numa universi-
dade portuguesa que integre este programa.

Destinatários: Estudantes de Licenciatura já com o
1.º ano curricular concluído.

Duração: Seis meses

Candidaturas: 1 de Março até 30 de Abril do ano
lectivo anterior.

Informações: Gabinetes de Relações Internacionais
ou Serviços Académicos das Faculdades/Institutos da
Universidade de Lisboa ou em www.ul.pt/almeida-
garrett

Intercâmbio ao abrigo de Convénios
e Protocolos

Objectivo: Possibilitar a realização de um período
de estudos, com pleno reconhecimento académico,
numa instituição de ensino superior internacional
com a qual a Universidade de Lisboa tenha um
acordo de cooperação.

Destinatários: Estudantes já com o 1.º ano curricu-
lar concluído.

Duração: Varia consoante o conteúdo acordo de
cooperação.

Candidaturas: Não existe um período definido para
as candidaturas. Contudo, os estudantes interessa-
dos devem dirigir-se aos Gabinetes de Relações In-
ternacionais da respectiva Faculdade/Instituto, pelo
menos, três meses antes do início do semestre em
que pretende iniciar o intercâmbio.

Informações: Gabinetes de Relações Internacionais
das Faculdades/Institutos da Universidade de Lisboa
ou em www.internacional.ul.pt
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Núcleo de Desporto, Cultura e Bem-Estar

Titulos Bibliotecas

A Universidade de Lisboa integra mais de 10 bibliotecas, disponibilizando também on-line uma das maiores
bases de dados bibliográficas existentes em Portugal - o Sistema Integrado das Bibliotecas da Universidade de
Lisboa (SIBUL). Através da partilha de recursos existentes, o SIBUL gere e disponibiliza o catálogo das bibliote-
cas das várias unidades orgânicas da instituição.

Mesmo enquanto catálogo colectivo, o SIBUL respeita as especificidades das bibliotecas de cada unidade
orgânica e publica mais de 370 000 documentos (publicações periódicas, monografias, documentos electróni-
cos, documentos cartográficos, entre outros).

Alguns dos serviços disponibilizados através do SIBUL (http://ulisses.sibul.ul.pt/ulisses/portal/html/index.htm):

• Acesso à Biblioteca do Conhecimento On-line (B-on) e ISI Web of Knowledge, Plataformas de recursos elec-
trónicos.

• Recursos electrónicos da Universidade (Ulisses).
• Empréstimo domiciliário.
• Empréstimo interbibliotecas.
• Contactos das bibliotecas de todas as unidades orgânicas da UL.
• Pesquisa em catálogos e bases de dados.
• Apoio na elaboração de uma bibliografia e curriculum vitae.

Outras informações
Departamento de Documentação da Reitoria
Alameda da Universidade,
1649-004 Lisboa
Tel.: 217 967 624
Correio electrónico: sdul@reitoria.ul.pt
Sítio: http://ulisses.sibul.ul.pt/sdul/html/index.htm

Através do Núcleo de Desporto, Cultura e Bem-Estar, a Universidade de Lisboa disponibiliza a toda a comu-
nidade académica um variado conjunto de bens e serviços destinado a preencher os tempos livres de uma
forma activa e saudável. Para além da prática de diversas modalidades desportivas, promovem-se campeonatos
universitários, torneios internos, actividades ao ar livre e vários tipos de cursos de iniciação e aperfeiçoamento. 

De entre as várias actividades promovidas por este Núcleo, destacam-se a Academia ULness que integra uma
Sala de Fitness para as aulas de Aeróbica, Hip-Hop, Yoga, Danças Orientais, Capoeira, entre outras; e uma Sala
de Exercício com mais de 40 equipamentos diferentes que ajudam a desenvolver a capacidade aeróbica e mus-
cular. A lista de modalidades que se realizam fora do campus da UL inclui Canoagem, Caminhadas, Vela, Surf,
Bodyboard, Patins em Linha e Mergulho.

Contacto
Morada: Edifício do Refeitório I da Universidade de Lisboa
Av. Prof. Gama Pinto, 1649-003 Lisboa
Tel.: +351 217 803 981
Fax: +351 217 803 989
Correio electrónico: desporto@sas.ul.pt
Sítio: http://www.desporto.ul.pt/
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As Associações de Estudantes (AE) são a estrutura organizativa que representa os estudantes de cada Facul-
dade/Instituto da Universidade de Lisboa. O seu papel é bastante importante não só no acolhimento, integração
e interacção dos estudantes com o meio académico onde se inserem, como também no desenvolvimento de re-
lações interuniversitárias.
Para além de cultivarem o relacionamento dos estudantes com os Órgãos de Governo da Universidade, as AE
promovem diversas actividades de âmbito pedagógico, académico, cultural e desportivo. É igualmente fre-
quente disponibilizarem serviços variados indispensáveis aos estudantes (exemplos: serviços de reprografia,
apoio na procura de emprego) e realizarem iniciativas relacionadas com o voluntariado.

Na UL, cada Faculdade/Instituto tem a sua própria Associação de Estudantes, sendo estas coordenadas pela As-
sociação Académica da Universidade de Lisboa (AAUL). Enquanto federação estudantil independente do Estado,
de partidos políticos e de qualquer tipo de organização religiosa, filosófica, sindical ou outra, a AAUL pretende,
acima de tudo, defender os interesses dos estudantes da UL. A sua acção procura, neste sentido, incentivar o
associativismo estudantil, fortalecer a cooperação com outros organismos estudantis e participar activamente
na definição da política educativa relacionada com o ensino superior.

Associações de Estudantes 

Contacto da AAUL
Serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa
Edifício da Cantina 2
Av.ª das Forças Armadas
1649-026 Lisboa

Correio electrónico: aaul@aaul.pt
Sítio: http://www.aaul.pt/

Titulos

O Provedor do Estudante da Universidade de Lisboa é um órgão independente que tem como função a defesa e
a promoção dos direitos e interesses legítimos dos estudantes desta instituição.
A acção do Provedor do Estudante visa:
• melhorar as condições estruturais, processuais e sociais para o pleno desenvolvimento humano, cultural

e científico dos estudantes;
• garantir igualdade de oportunidades aos estudantes;
• permitir o melhor aproveitamento da integração dos estudantes na Universidade. 
A queixa ao Provedor é apresentada por escrito e deve incluir, entre outros elementos, uma descrição dos fac-
tos violadores dos direitos e interesses legítimos do queixoso e a fundamentação da queixa. No prazo de dez
dias após recepção da queixa, o Provedor deve enviar ao queixoso informação escrita sobre as diligências já
tomadas.

Mais informação disponível em www.ul.pt/provedordoestudante

Provedor do Estudante
João Sousa Lopes, Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Contacto
Reitoria da Universidade de Lisboa
Secretariado - Dra. Ana Paula Caras-Altas
Alameda da Universidade, Cidade Universitária
1649-004 Lisboa
Tel.: 210 113 418
Fax: 217 941 990
Correio electrónico: provedordoestudante@campus.ul.pt

Provedor do Estudante

Contactos das Associações de Estudantes
das Faculdades/Institutos da UL a partir da página 40
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Legislação Académica

Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior
Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro 

Bases do Sistema Educativo
Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto (republica a Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro) 

Bases do Financiamento do Ensino Superior Público
Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto
Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto   

Princípios da Política de Acção Social no Ensino Superior
Decreto-Lei nº129/93, de 22 de Abril

Atribuição de Bolsas de Estudo por Mérito
Lei nº 37/2003, de 22 de Agosto (art.º 22)
Regulamento de atribuição de bolsas de estudo por mérito da Universidade de Lisboa 

Fundo de Acção Social
Decreto-Lei n.º 122/2003, de 18 de Junho

Estatuto do Trabalhador-Estudante
Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro
Lei n.º 105/2009, de 14 de Setembro
Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro 

Estatuto do Atleta de Alta Competição
Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de Outubro 
Portaria n.º 205/98, de 28 de Março 
Regulamento Interno de Estatuto Estudante Atleta da Universidade de Lisboa 

Protecção à Maternidade e Paternidade
Lei n.º 4/1984, de 5 de Abril
Lei n.º 90/2001, de 20 de Agosto

Bases gerais do regime jurídico da prevenção, habilitação, reabilitação e participação
da pessoa com deficiência
Lei n.º 38/2004 de 18 de Agosto

Alunos Militares e Objectores de Consciência
Pode pedir-se adiamento de provas de selecção ou de incorporação, mediante apresentação de um comprovativo de
matrícula no ensino superior ou equiparado. O adiamento pode prolongar-se até ser completado o penúltimo ano do
curso, desde que seja comprovada a capacidade de o concluir sem exceder a idade de 20+N+1 (N= anos de curso).
Lei n.º 7/92, de 12 de Maio - regulamenta a objecção de consciência.

Dia Nacional do Estudante
Decreto-Lei n.º 400/88, de 9 de Novembro
Lei n.º 19/87, de 1 de Junho

Regime jurídico do associativismo jovem
Lei n.º 23/2006 de 23 de Junho
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• Regulamento de Prescrições na Universidade de Lisboa
• Princípios Orientadores da Tipologia de Aluno da Universidade de Lisboa 
• Regulamento de Aluno em Regime Livre da Universidade de Lisboa 
• Regulamento de Aluno em Regime Geral a Tempo Parcial da Universidade de Lisboa
• Regulamento Interno de Estatuto Estudante-Atleta da Universidade de Lisboa
• Regulamento Geral de Avaliação de Conhecimentos e Competências
• Regulamento do Programa de Mobilidade de Estudantes LLP - Erasmus da Universidade de Lisboa
• Regulamento de Estudos Pós-Graduados 
• Regulamento do Concurso Especial para Acesso ao curso de Medicina por Titulares do Grau de Licenciado
• Regulamento dos Regimes de Mudança de Curso, Transferência e Reingresso 
• Regulamento de Atribuição do Grau de Doutor em Regime de Associação
• Princípios Orientadores do Calendário Escolar da Universidade de Lisboa 
• Regras relativas à inscrição de alunos por ano curricular 
• Critérios relativos à definição da classificação final nos 2.os ciclos de mestrados integrados
• Regulamento de propinas da Universidade de Lisboa
• Despacho Reitoral relativo ao pagamento de propinas para alunos em regime geral a tempo parcial da Uni-

versidade de Lisboa
• Regulamento do processo de avaliação da capacidade para a frequência do ensino superior dos Maiores de 

23 na Universidade de Lisboa 
• Regulamento do processo de creditação da experiência profissional e da formação dos estudantes da Univer-

sidade de Lisboa

Bolsas e Apoios

• Fundo de Apoio Académico da Universidade de Lisboa
• Regulamento de Bolsas de Mérito Desportivo da Universidade de Lisboa
• Regulamento das Bolsas de Mérito Social da Universidade de Lisboa 
• Regulamento para atribuição de apoios extraordinários no âmbito do Programa UL - Consciência Social 
• Programa de Bolsas de Mobilidade para Estudantes
• Regulamento de atribuição de Bolsas de Estudo por Mérito da Universidade de Lisboa
• Regulamento do concurso para atribuição de Bolsas Universidade de Lisboa / Fundação Amadeu Dias 
• Regulamento para a atribuição do Prémio Universidade de Lisboa / Caixa Geral de Depósitos ao melhor 

aluno finalista de cada Faculdade

Estes regulamentos (entre outros) estão disponíveis em www.ul.pt/regulamentos

Regulamentos Académicos da Universidade de Lisboa
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42 Licenciaturas (1.º Ciclo) 
7 Mestrados Integrados (1.º + 2.º Ciclo) 
151 Mestrados (2.º Ciclo)
53 Doutoramentos (3.º Ciclo) 

22 853 Alunos (Licenciaturas, Mestrados e Doutoramentos)
1 576 Alunos estrangeiros
3 053 Alunos bolseiros 

1 541 Docentes (70% com Doutoramento)
199 Investigadores
906 Funcionários não docentes 

54 Unidades de Investigação (70% avaliada por Júris internacionais com “Excelente” e “Muito Bom”)
3 Laboratórios Associados
4 Espaços Museológico-Culturais
18 Bibliotecas
13 Residências universitárias 
5 Cantinas
145 997,93 Área útil dos edifícios da Universidade de Lisboa em m2

(* Dados relativos a 2009/2010)
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Reitoria
Alameda da Universidade
Cidade Universitária, 1649-004 Lisboa
Tel.: 217 967 624; 210 113 400
Fax: 217 933 624
Correio electrónico: reitoria@reitoria.ul.pt
Sítio: www.ul.pt

Departamento Académico
Tel.: 217 967 070
Fax: 217 941 989
Correio electrónico: sirgado@reitoria.ul.pt
Horário de atendimento:
De 2.ª a 6.ª feira: 09h30-15h30

Núcleo de Relações Internacionais - Divisão de Re-
lações Externas
Tel.: 210 113 482
Fax: 217 933 624
Correio electrónico: sri@reitoria.ul.pt
Horário de atendimento:
De 2.ª a 6.ª feira: 09h30-12h30 | 14h30-16h30

Biblioteca
Tel.: 210 113 431/30
Fax: 217 933 624
Correio electrónico: sdul@reitoria.ul.pt
Horário: De 2.ª a 6.ª feira: 09h30-18h00

Faculdade de Belas-Artes
Largo da Academia Nacional de Belas-Artes
1249-058 Lisboa
Tel.: 213 252 100
Fax: 213 470 689
Correio electrónico: info@fba.ul.pt
Sítio: www.fba.ul.pt

Serviços Académicos (inclui Apoio ao Aluno)
Tel.: 213 252 100
Fax: 213 470 689 
Correio electrónico: academicos@fba.ul.pt
Horário: De 2.ª a 6.ª feira: 09h30-15h30

Erasmus (inserido nos Serviços Académicos)
Tel.: 213 252 116
Fax: 213 470 689
Correio electrónico: erasmus@fba.ul.pt
Horário: De 2.ª a 6.ª feira: 09h30-15h30

Inserção Profissional
(inserido nos Serviços Académicos)
Tel.: 213 252 116
Fax: 213 470 689
Correio electrónico: apoio.profissional@fba.ul.pt
Horário: De 2.ª a 6.ª feira: 09h30-15h30

Biblioteca
Tel.: 213 252 115
Fax: 213 427 635
Correio electrónico: biblioteca@fba.ul.pt
Horário: De 2.ª a 6.ª feira: 09h30-18h30

5.ª feira: 09h30-20h00
Associação de Estudantes
Tel.: 213 466 355
Correio electrónico: aefbaul.informa@gmail.com

Faculdade de Ciências
Campo Grande, 1749-016 Lisboa
Tel.: 217 500 000
Fax: 217 500 169

Correio electrónico: info.fcul@fc.ul.pt
Sítio: www.fc.ul.pt

Unidade Académica
Edifício C5, Piso 3
Tel.: 217 500 000 Ext.: 25311
Correio electrónico: dsa@fc.ul.pt
Horário: De 2.ª a 6.ª feira: 09h30-15h00

4.ª feira: 09h30-15h00 | 18h00-20h00

Gabinete de Estudos Pós-Graduados
Edifício C5, Piso 3
Tel.: 217 500 000 Ext.: 25306 
Correio electrónico: gepg@fc.ul.pt
Horário: De 2.ª a 6.ª feira: 09h30-15h00

Gabinete de Mobilidade, Estágios
e Inserção Profissional
Edifício C5, Piso 3
Tel.: 217 500 000 Ext.: 25304
Correio electrónico:
internacional@fc.ul.pt | geri@fc.ul.pt
Sítio: http://cooperacao.fc.ul.pt/
Horário: De 2.ª a 6.ª feira: 09h30-15h00

Gabinete de Apoio Psicopedagógico
Edifício C4, Sala 4.1.25
Campo Grande
1749-016 Lisboa
Tel.: 217 500 435
Fax: 217 750 169
Correio electrónico: gapsi@fc.ul.pt
Sítio:
http://www.fc.ul.pt/geral.aspx?IDItem=223&s1=6&s
2=82&s3=
Horário: 2.ª e 5.ª feira: 09h00-18h00

3.ª, 4.ª e 6.ª feira: 09h00-17h00

Biblioteca
Edifício C4, Piso 2
Tel.: 217 500 000 Ext.: 24206
Correio electrónico: bcfcul@fc.ul.pt
Sítio: http://bibcentral.fc.ul.pt/
Horário: De 2.ª a 6.ª feira: 08h00-20h00
Sábados: 09h00-14h00 (só em época de exames)

Associação dos Estudantes
Edifício C1, Piso 2
Tel.: 217 500 094
Fax: 217 500 093
Correio electrónico: aegeral@fc.ul.pt
Sítio: http://www.aefcl.fc.ul.pt/

Faculdade de Direito
Alameda da Universidade, Cidade Universitária
1649-014 Lisboa
Tel.: 217 984 600
Fax: 217 984 603
Correio electrónico: secretaria@fd.ul.pt
Sítio: www.fd.ul.pt

Secretaria
Tel.: 217 984 646
Fax: 217 984 603
Correio electrónico: secretaria@fd.ul.pt
Horário: De 2.ª a 6.ª feira: 10h00-16h30
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Gabinete Erasmus
Tel.: 217 984 600
Fax: 217 984 603
Correio electrónico: erasmus@fd.ul.pt
Horário:
De 2.ª a 6.ª feira: 11h00-12h30 | 14h30-16h30

UNIVA
Tel.: 217 984 600
Fax: 217 984 603
Correio electrónico: univa@fd.ul.pt
Horário: De 2.ª a 5.ª feira: 14h30-18h3
(ou em outro horário, sob marcação antecipada)

Biblioteca
Tel.: 217 984 680
Fax: 217 984 694
Correio electrónico: biblioteca@fd.ul.pt
Horário: De 2.ª a 6.ª feira: 09h00-20h30

Associação de Estudantes
Tel.: 217 934 624
Fax: 217 934 624
Correio electrónico: aafdl@aafdl.pt
Sítio: http://www.aafdl.pt

Faculdade de Farmácia 
Av. Prof. Gama Pinto
1649-019 Lisboa
Tel.: 217 946 400
Fax: 217 946 470
Correio electrónico: expediente@ff.ul.pt
Sítio: www.ff.ul.pt

Divisão Académica
Tel.: 217 946 400 (extensões: 362, 363, 364)
Fax: 217 946 470
Correio electrónico: divisao.academica@ff.ul.pt
Horário:
De 2.ª a 6.ª feira: 09h30-12h30 | 14h00-16h30

Erasmus
Correio electrónico: erasmus@ff.ul.pt
Horário: 2.ª, 4.ª e 6.ª feira: 09h30-11h00
3.ª e 5.ª feira: 14h00-15h00

Estudos Pós-graduados
Correio electrónico: divisao.academica@ff.ul.pt
Horário: 2.ª a 6.ª feira: 12h00-13h30 | 14h30-
20h00

Núcleo de Estágios
Tel.: 217 933 956
Fax: 217 968 794
Correio electrónico: estagios@ff.ul.pt
Horário: 2.ª feira: 16h00-17h00
3.ª feira: 15h00-16h00

Biblioteca
Tel.: 217 946 482 ou 217 946 400 (Ext.: 411)
Fax: 217 946 470
Correio electrónico: biblioteca@ff.ul.pt
Horário: De 2.ª feira a 6.ª feira: 09h00-19h30

Associação de Estudantes
Tel.: 217 933 956
Fax: 217 968 794
Correio electrónico: geral@aefful.pt
Sítio: http://www.aefful.pt

Faculdade de Letras
Alameda da Universidade
1600-214 Lisboa
Tel.: 217 920 000
Fax: 217 960 063
Correio electrónico: info@fl.ul.pt
Sítio: www.fl.ul.pt

Serviços Académicos
Correio electrónico: sa.graduados@fl.ul.pt
Horário: De 2.ª a 6.ª feira: 09h30-17h00
Horário de Verão (Julho e Agosto encerram das
12h30 às 13h30)

Unidade de Relações Externas
Tel.: 217 920 061
Fax: 217 920 030
Correio electrónico: ure@fl.ul.pt
Horário: 2.ª e 6.ª feira: 10h00-13h00
3.ª e 5.ª feira: 10h00-13h00 | 14h00-16h00

Serviço de Apoio ao Aluno
Tel.: 217 920 023
Fax: 217 960 030
Correio electrónico: saa@fl.ul.pt
Horário: 2.ª e 6.ª feira: 10h00-13h00
3.ª e 5.ª feira: 10h00-13h00 | 14h00-16h00
(sempre que solicitado podem ser marcadas entre-
vistas em outro horário)

Serviço de Orientação e Inserção Profissional
Edifício da Biblioteca - instalações do Serviço de
Apoio ao Aluno
Tel.: 217 920 033
Fax: 217 960 063
Correio electrónico: soip@fl.ul.pt
Horário: 2.ª e 6.ª feira: 10h00-13h00
3.ª e 5.ª feira: 10h00-13h00 | 14h00-16h00

Biblioteca
Tel.: 217 920 028
Fax: 217 920 074
Correio electrónico: bib.informacoes@fl.ul.pt
Horário: 
De 2.ª a 6.ª feira: 09h00-21h00
Sábados: 09h00-19h00

Horário de Verão 
De 2.ª a 6.ª feira: 09h00-19h00
Sábados: 09h00-13h00 (encerra em Agosto)

Associação de Estudantes
Tel.: 217 990 530
Fax: 217 958 455
Correio electrónico: geral@aeflul.pt
Sítio: http://www.aefl.ul.pt/

Faculdade de Medicina
Av. Prof. Egas Moniz
1649-028 Lisboa
Tel.: 217 985 100
Fax: 217 985 110
Correio electrónico: fml@fm.ul.pt
Sítio: www.fm.ul.pt

Núcleo Académico

• Gestão do Percurso Académico
Tel.: 217 985 189
Fax: 217 985 112
Correio electrónico: academica@fm.ul.pt
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• Acesso e Reconhecimento de Habilitações
Tel.: 217 985 189
Fax: 217 985 112
Correio electrónico: pedagogica@fm.ul.pt

• Cooperação Internacional
Tel.: 217 985 111
Fax: 217 985 112
Correio electrónico: nci@fm.ul.pt

Horário: 2.ª feira: 13h00-16h00
3.ª e 5.ª feira: 10h00-13h00 | 14h00-16h00
4.ª e 6.ª feira: 10h00-13h00

Núcleo de Gestão Curricular

Tel.: 217 985 128
Fax: 217 985 101
Correio electrónico: ggc@fm.ul.pt

Horário: 2.ª, 3.ª, 5.ª e 6.ª feira: 09h00-13h00 |
14h00-17h00
4.ª feira: 09h00-13h00

Biblioteca
Tel.: +351 217 985 132 / 34
Fax: +351 217 985 133
Correio electrónico: bibl@fm.ul.pt
Horário: 2.ª a 6.ª feira: 09h00-21h00

Associação de Estudantes
Tel.: 217 818 890
Fax: 217 818 899
Correio electrónico: geral@aefml.pt
Sítio: http://www.aefml.pt/html/index.php

Faculdade de Medicina Dentária
Cidade Universitária, 1649-003 Lisboa
Tel.: 217 922 600
Fax: 217 957 905
Correio electrónico: correio@fmd.ul.pt
Sítio: www.fmd.ul.pt

Serviços Académicos
Tel.: 217 922 631
Fax: 217 922 630
Correio electrónico: secretaria@fmd.ul.pt
Horário: De 2.ª a 6.ª feira: 09h30-15h00

Relações Internacionais
Tel.: 217 922 626
Fax: 217 957 905
Correio electrónico: helena.matos@fmd.ul.pt
Sítio: http://www.fmd.ul.pt/
Horário:
De 2.ª a 6.ª feira: 10h00-13h00 | 14h00-18h00

Biblioteca
Tel.: 217 922 642
Fax: 217 922 630
Correio electrónico: biblioteca@fmd.ul.pt
Horário: De 2.ª a 6.ª feira: 08h00-20h00

Associação de Estudantes
Tel.: 217 934 115
Fax: 217 930 130
Correio electrónico: aamdlisboa@gmail.com

Faculdade de Psicologia
Alameda da Universidade,
1649-013 Lisboa
Tel.: 217 943 655
Fax: 217 933 408
Correio electrónico: geral@fp.ul.pt
Sítio: www.fp.ul.pt

Serviços Académicos
Tel.: 217 943 789
Fax: 217 933 408
Correio electrónico: sacademicos@fpie.ul.pt
Horário:
2.ª e 4.ª feira: 10h00-12h30 | 14h00-16h30
3.ª feira: 14h00-18h00
5.ª feira: 14h00-16h30
6.ª feira: 10h00-16h30

Cooperação Internacional
Tel.: 217 943 600
Fax: 217 933 408
Correio electrónico: erasmus.n@fp.ul.pt

Gabinete de Apoio Psicopedagógico ao Estudante
(inclui apoio à inserção profissional)
Tel.: 217 943 656, 217 943 609
Fax: 217 933 408
Correio electrónico: gape@fpie.ul.pt
Horário: 2.ª feira: 10h30-12h30
3.ª feira: 14h00-16h00
4.ª feira: 13h30-15h00
5.ª feira: 15h00-18h00
6.ª feira: 10h30-12h30
Sábado: 10h00-13h00

Biblioteca
Tel.: 217 943 891
Correio electrónico: biblio@fpie.ul.pt
Horário: De 2.ª a 6.ª feira: 09h15-19h00
Sábado: 09h30-17h00

Associação de Estudantes
Tel.: 217 973 179
Correio electrónico: aefpceul@gmail.com
Sítio: http://www.ae.fpce.ul.pt

Instituto de Educação
Alameda da Universidade,
1649-013 Lisboa
Tel.: 217 943 633
Fax: 217 933 408
Correio electrónico: geral@ie.ul.pt
Sítio: www.ie.ul.pt

Serviços Académicos
Correio electrónico: sacademicos@fpie.ul.pt
Horário: 2.ª e 4.ª feira: 10h00-12h30 | 14h00-
16h30
3.ª feira: 14h00-18h00
5.ª feira: 14h00-16h30
6.ª feira: 10h00-16h30

Gabinete de Mobilidade
Tel.: 217 943 600
Correio electrónico: mobilidade@ie.ul.pt
Horário: 2.ª feira: 10h00-13h00 | 14h00-18h00

6.ª feira: 10h00-13h00 | 14h00-18h00
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Contactos Úteis

Gabinete de Apoio Psicopedagógico ao Estudante
(inclui apoio à inserção profissional)
Tel.: 217 943 656, 217 943 609
Fax: 217 933 408
Correio electrónico: gape@fpie.ul.pt
Horário: 2.ª feira: 10h30-12h30

3.ª feira: 14h00-16h00
4.ª feira: 13h30-15h00
5.ª feira: 15h00-18h00
6.ª feira: 10h30-12h30
Sábado: 10h00-13h00

Biblioteca
Tel.: 217 943 891
Correio electrónico: biblio@fpie.ul.pt
Horário: De 2.ª a 6.ª feira: 09h15-19h00
Sábado: 09h30-17h00

Associação de Estudantes
Tel.: 217 973 179
Correio electrónico: aefpceul@gmail.com
Sítio: http://www.ae.fpce.ul.pt

Instituto de Geografia
e Ordenamento do Território
Edifício da Faculdade de Letras
Alameda da Universidade
1600-214 Lisboa
Correio electrónico: igot@ul.pt
Sítio: www.igot.ul.pt

Serviços Académicos
Tel.: 217 920 076
Correio electrónico: academicos@igot.ul.pt
Horário: De 2.ª a 6.ª feira: 12h00-18h00

Erasmus
Correio electrónico: erasmus@igot.ul.pt

Associação de Estudantes
Tel.: 217 920 046
Correio Electrónico: aeigot@campus.ul.pt

Instituto de Ciências Sociais
Av. Prof. Aníbal de Bettencourt, 9
1600-189 Lisboa
Tel.: 217 804 700
Fax: 217 940 274
Correio electrónico:
instituto.ciencias.sociais@ics.ul.pt
Sítio: www.ics.ul.pt

Gabinete de Estudos Pós-Graduados
(inclui apoio à área de Relações Internacionais)
Correio electrónico: posgraduacao@ics.ul.pt
Horário:
De 2.ª a 6.ª feira: 10h00-13h00 | 14h00-17h30

Biblioteca
Correio electrónico: biblioteca@ics.ul.pt
Horário: 09h00-20h00

Associação de Estudantes
Correio electrónico: associacao.academica@ics.ul.pt
Sítio: http://www.aaics.pt 

Instituto de Orientação Profissional
Edifício da Faculdade de Medicina Dentária 
Edifício 2 Piso 3
Cidade Universitária
1649-003 Lisboa

Tel.: 213 463 357  |  210 170 170
Correio electrónico: geral@iop.ul.pt
Sítio: www.iop.ul.pt

Instituto Geofísico do Infante D. Luiz
Rua da Escola Politécnica, 58
1250-102 Lisboa
Tel.: 213 921 863
Fax: 213 908 187
Correio electrónico: presidente.ifdl@fc.ul.pt
Sítio: www.igidl.ul.pt

Instituto para a Investigação
Interdisciplinar
Av. Professor Gama Pinto, 2
1649-003 Lisboa
Tel.: 217 904 700
Fax: 217 954 288
Sítio: www.ciul.ul.pt

Museu Nacional de História Natural
Rua da Escola Politécnica, 58
1250-102 Lisboa
Tel.: 213 921 808 / 213 921 083
Correio electrónico: geral@museus.ul.pt
Sítio: www.mnhn.ul.pt

Museu de Ciência
Rua da Escola Politécnica, 56
1250-102 Lisboa
Tel.: 213 921 808
Fax: 213 909 326
Correio electrónico: mdciencia@fc.ul.pt
Sítio: www.mc.ul.pt

Serviços de Acção Social
Av. da República, 84 – 6.º e 7.º andar
1600-205 Lisboa
Tel.: 217 817 440
Fax: 217 937 864
Correio electrónico: info@sas.ul.pt
Sítio: www.sas.ul.pt

Centro de Recursos Comuns
e Serviços Partilhados
Av. Professor Gama Pinto, 2
1649-003 Lisboa
Tel.: 217 904 767 
Correio electrónico: spul@ul.pt 
Sítio: www.sp.ul.pt




