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Cursos de Licenciatura (1.º Ciclo) e de Mestrado Integrado (1.º + 2.º Ciclo)*  
 
 
Faculdade de Belas-Artes  
Arte e Multimédia 
Ciências da Arte e do Património  
Design de Comunicação 
Design de Equipamento 
Escultura 
Pintura 
 
 
Faculdade de Ciências  
Biologia 
Bioquímica 
Engenharia Biomédica e Biofísica * 
Engenharia da Energia e do Ambiente * 
Engenharia Geográfica 
Engenharia Informática 
Estatística Aplicada 
Física 
Geologia 
Matemática 
Matemática Aplicada 
Meteorologia, Oceanografia e Geofísica 
Química 
Química Tecnológica 
Tecnologias de Informação e Comunicação 
 
 
Faculdade de Direito 
Direito 
 
 
Faculdade de Farmácia 
Ciências Farmacêuticas * 
 
 
Faculdade de Letras  
Arqueologia 
Ciências da Cultura 
Ciências da Linguagem 
Estudos Africanos 
Estudos Artísticos 
Estudos Asiáticos 
Estudos Clássicos 
Estudos Eslavos 
Estudos Europeus 
Estudos Portugueses e Lusófonos 
Filosofia 
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Geografia 
História 
História da Arte 
Línguas, Literaturas e Culturas 
Tradução 
 
 
Faculdade de Medicina  
Medicina * 
 
 
Faculdade de Medicina Dentária 
Higiene Oral 
Medicina Dentária * 
Prótese Dentária 
 
 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
Ciências da Educação 
Psicologia * 
 
 
 
Licenciatura organizada conjuntamente pelas Faculdades de Ciências, Farmácia, 
Medicina, Medicina Dentária e Psicologia e de Ciências da Educação 

Ciências da Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

Acesso à Universidade de Lisboa 

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 Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior 
 
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 2008 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  
 
O prazo para entrega da candidatura tem duas fases. A 1.ª decorre normalmente entre 
Junho e Julho e a 2.ª fase realiza-se entre Julho e Setembro de cada ano. Porém, as datas 
precisas são antecipadamente divulgadas nas escolas secundárias e nos serviços de 
acesso ao ensino superior. 
A candidatura deve ser entregue através do sistema on-line (sítio da DGES) ou 
presencialmente em locais a designar pela DGES.  
 
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 1ª fase de candidaturas. Estes candidatos também podem concorrer na 2ª fase 
de candidaturas, mas não poderão beneficiar dos referidos contingentes especiais. 
 
O período de candidaturas decorre somente na 1ª fase do concurso nacional, podendo 
estas ser entregues através do sistema on-line (sítio da DGES) ou presencialmente em 
locais a designar pela DGES. 
 
Informações pormenorizadas sobre como, quando e onde efectuar a candidatura 
podem ser consultadas no Guia da Candidatura – Acesso ao Ensino Superior 
Público 2008 editado pela Direcção-Geral do Ensino Superior (disponível em 
http://www.dges.mctes.pt) 
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Recomenda-se igualmente a consulta da legislação relativa ao Concurso Nacional 
de Acesso ao Ensino Superior disponível em http://www.dges.mctes.pt 
 
 

Direcção-Geral do Ensino Superior 
Av. Duque D'Ávila, 137 
1069-016 Lisboa 

Telefone: 213 126 000 
Fax: 213 126 001 
E-mail: dges@dges.mctes.pt  
            secretariado@dges.mctes.pt 
Sítio: http://www.dges.mctes.pt 

Acesso ao Ensino Superior 
E-mail: acesso@dges.mctes.pt 
Telefone: 213 126 138 

 

2. Regimes especiais 
Organizados pela Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES) do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior 
 
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 Portuguesas, não podem requerer matrícula e inscrição através dos 
regimes especiais. 
 
Mais informações disponíveis em http://www.dges.mctes.pt 
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Direcção-Geral do Ensino Superior 
Av. Duque D'Ávila, 137 
1069-016 Lisboa 

Telefone: 213 126 000 
Fax: 213 126 001 
E-mail: dges@dges.mctes.pt  
            secretariado@dges.mctes.pt 
Sítio: http://www.dges.mctes.pt 

Acesso ao Ensino Superior 
E-mail: acesso@dges.mctes.pt 
Telefone: 213 126 138 

 
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 especiais acima mencionados. 
As vagas para cada par estabelecimento/curso, em cada um dos concursos, são fixadas 
anualmente pelos estabelecimentos de ensino superior. 
 
* Consultar o Regulamento do Concurso Especial para Acesso ao curso de Medicina 
por Titulares do Grau de Licenciado 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 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 
entre Março e Abril de cada ano, podendo estas ser entregues on-line (sítio da UL), 
presencialmente (Serviços Académicos da Reitoria) ou por correio. Informações 
pormenorizadas podem ser consultadas em www.ul.pt.  

* Os trabalhadores-estudantes de comprovada experiência profissional que se inscrevam 
em qualquer ciclo de estudos da UL também podem requer a creditação da sua 
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experiência profissional e formação. 
 

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 interrupção de inscrição 
num curso superior. 

4.2. - Transferência – é o acto pelo qual um estudante se inscreve e matricula no 
mesmo curso em estabelecimento de ensino superior diferente daquele em que está ou 
esteve matriculado, tendo havido ou não interrupção 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 da Universidade de Lisboa em que o estudante se 
pretende matricular, inscrever ou reingressar. 
Prazos: 
Período normal: de 15 de Julho a 15 de Agosto 
Período extraordinário: de 15 de Novembro a 15 de Dezembro 
 
Outras disposições gerais, condições e informações sobre o processo de candidatura dos 
regimes acima mencionados podem ser consultadas no Regulamento dos regimes de 
mudança de curso, transferência e reingresso disponível em www.ul.pt. 
 
Informação também disponível em www.ul.pt 
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Serviços Académicos da Universidade de Lisboa 
 

Unidade Orgânica Contactos Horário 
(de 2.ª a 6.ª feira) 

 
Reitoria 

 
Alameda da Universidade 
1649-004 Lisboa 
 
Tel.: 217 967 070  
Fax: 217 941 989 
Correio Electrónico: 
ds.academicos@reitoria.ul.pt  
Sítio: www.ul.pt 
 

 
09h30 - 12h30 
14h30 - 16h30 

Faculdade de Belas-Artes Largo da Academia Nacional de 
Belas-Artes, 2 
1249-058 Lisboa 
 
Tel.: +351 213 252 100 
Fax: +351 213 470 689  
Correio Electrónico: 
academicos@fba.ul.pt  
Sítio: www.fba.ul.pt 
 

09h30 - 12h30 
14h00 - 16h30 

Faculdade de Ciências Campo Grande - Edifício C5, 
Piso 3 
1749-016 Lisboa 
 
Tel.: + 351 217 500 000 - 
Extensão: 25311 
Correio Electrónico: 
dsa@fc.ul.pt 
Sítio: http://www.fc.ul.pt/ 
 

09h30 - 15h00 

Faculdade de Direito Alameda da Universidade 
1649-014 Lisboa 
 
Tel.: +351 217 984 646 
Fax: +351 217 984 603 
Correio Electrónico: 
secretaria@fd.ul.pt 
Sítio: http://www.fd.ul.pt/ 
 

10h00 - 16h30 

Faculdade de Farmácia Av. Prof. Gama Pinto 
1649-003 Lisboa 
 
Tel.: +351 217 946 400 
(extensões: 362, 363, 364) 
Fax: +351 217 946 470 
Correio Electrónico: 

De Outubro a Junho 
9h30 - 15h30 

 
De Julho a Setembro 

9h30 - 11h30 
14h00 - 16h00 
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divisão.academica@ff.ul.pt 
Sítio: http://www.ff.ul.pt/ 
 

Faculdade de Letras Alameda da Universidade 
1600-214 Lisboa 
Tel.: +351 217 920 000 
Fax: +351 217 960 063 
Correio Electrónico: 
sa.graduados@fl.ul.pt  
Sítio: http://www.fl.ul.pt/ 
 

9h30 - 16h00 

Faculdade de Medicina Av. Professor Egas Moniz 
(Edifício comum ao Hospital de 
Santa Maria) 
1649-028 Lisboa 
Tel.: + 351 217 985 189 
Fax: +351 217 985 110 
Correio Electrónico:  
academica@fm.ul.pt ; 
pedagogica@fm.ul.pt 
Sítio: http://www.fm.ul.pt 
 

10h00 - 13h00 
14h00 - 16h00 

Faculdade de Medicina 
Dentária 

Cidade Universitária 
1649-003 Lisboa 
Tel.: +351 217 922 631 
Fax: +351 217 957 905 
Correio Electrónico:  
secretaria@fmd.ul.pt 
Sítio: http://www.fmd.ul.pt/ 
 

09h30 - 12h00 
13h00 - 15h00 

Faculdade de Psicologia e 
de Ciências Da Educação 

Alameda da Universidade 
1649-013 Lisboa 
Tel.: +351 217 943 789 
Fax: +351 217 933 408 
Correio Electrónico: 
sacademicos@fpce.ul.pt 
Sítio: http://www.fpce.ul.pt/ 

2.ª, 4.ª, 5.ª e 6.ª feira 
10h00 - 12h30 
14h00 - 16h30 

 
3.ª feira 

10h00 - 18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

Matrícula e Inscrição 

O ingresso na Universidade de Lisboa formaliza-se através da matrícula que, por sua 
vez, se realiza em simultâneo com a primeira inscrição na respectiva Faculdade da 
Universidade, pelo estudante colocado ou seu procurador. A inscrição* é o acto pelo 
qual o aluno fica em condições de frequentar as diversas disciplinas 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 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.  

* 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 nº37/2003, de 22 de Agosto). 

 

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

 
Calendário Escolar 
 
Ano lectivo 2008/2009 
 
Início das aulas: 15 de Setembro de 2008 
Fim das aulas: 18 de Julho de 2009 
 
1.º Semestre 
Início: 15 de Setembro de 2008 
Fim: 13 de Fevereiro de 2009 
 
2.º Semestre 
Início: 16 de Fevereiro de 2009 
Fim: 18 de Julho de 2009 
 
Férias 
Natal: de 22 de Dezembro de 2008 a 3 de Janeiro de 2009 
Carnaval: de 23 a 28 de Fevereiro de 2009 
Páscoa: de 6 a 11 de Abril de 2009 
 
As datas para a realização de avaliações e da respectiva época especial (exames) são 
definidas por cada Faculdade. 
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Propinas 
Ano lectivo 2008/2009 
 

Faculdade Valor da Propina 
Belas-Artes € 972,14 

Ciências € 972,14  
Direito € 960,00 

Farmácia € 972,14 
Letras € 900,00 

Medicina € 972,14 
Medicina Dentária € 972,14 

Psicologia e de Ciências da Educação € 950,00 
Ciências da Saúde

(Licenciatura organizada conjuntamente 
pelas Faculdades de Ciências, Farmácia, 

Medicina, Medicina Dentária e Psicologia e 
de Ciências da Educação) 

€ 972,14 

 
 

Tabela de Emolumentos  
Descrição Valor  

Certidões 
De conclusão de curso (bacharelato, 
licenciatura, especialização e mestrado), 
de provas de aptidão pedagógica e 
capacidade científica, de doutoramento, de 
obtenção do título de agregado e das 
respectivas equivalências legais 

 
 
 

€ 16,30 

De conclusão de curso pós-graduado de 
especialização de duração inferior a um 
ano lectivo, de especialização e de 
formação avançada 

 
€ 16,30 

Aptidão, matrícula, inscrições, frequência 
ou exame (aprovação), conduta académica 

€ 7,70 

De narrativa ou de teor € 7,70 
De Registo € 17,00 
Inscrição € 7,70 
Exames € 7,70 / + € 0,80 por lauda 
Fotocópias € 5,50 + 0,80 por lauda 
Informação Final € 16,30 / Curr. € 17,10 
Fotocópia simples € 0,05 
Impressos vários € 0,10 
Certidão por fotocópia  
Pela 1ª folha € 5,50 
Por cada folha que exceda a 1ª  € 0,80 
Cargas horárias e conteúdos 
programáticos 

 

Uma disciplina € 6,60 
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Por cada disciplina a mais € 3,30 
Certidões para candidaturas internacionais  
Processo completo € 227,40 
Por cada cópia oficial a mais € 3,30 
Os preços fixados para os quatro 
primeiros tipos de certidões correspondem 
a uma só lauda, ou seja, por cada lauda a 
mais, acresce, por cada uma 

 
€ 0,80 

Averbamentos € 2,30 
Admissão a provas académicas **  
Agregação € 541,10 
Doutoramento € 324,70 
Mestrado € 162,50 
Diplomas  
Doutoramento € 150,00 
Mestrado € 62,00 
Formação Avançada e de Especialização 
(Parte escolar do Mestrado 

€ 62,00 

Curso pós-graduado de Especialização 
(Especialização) 

€ 62,00 
 

Ramo Educacional € 62,00 
Licenciatura € 62,00 
Bacharelato € 62,00 
Melhorias (por disciplina) € 5,50 
Autorização de mudança de turma € 6,60 
Inscrição de alunos extraordinários valor igual ao das propinas de licenciatura 
Processos de equivalência e 
reconhecimento de grau ** 

 

Doutoramento € 595,30 
Mestrado € 487,10 
Licenciatura € 432,90 
Equivalência por disciplina € 32,50 até ao valor máximo de € 432,90 
Pedido de registo de graus abrangidos 
pelo Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12 de 
Outubro 

€ 25 (de acordo com a Portaria 29/2008, 
de 10 de Janeiro) 

Candidaturas  
Regimes de reingresso, transferência e 
mudanças de curso 

€ 48,80 

Concursos especiais de acesso € 48,80 
Pedido de permuta € 16,30 
Prática de actos fora de prazo 
Nos primeiros 15 dias € 16,30 
De 15 a 30 dias € 32,50 
Superior a 30 dias € 65,00 
Imposto de Selo 
Procuração 

€ 5,00 

Taxa de urgência - os actos requeridos no âmbito das Certidões poderão ser 
executados, em princípio, no prazo máximo de dois dias, mediante o pagamento de 
uma taxa de valor igual ao do acto requerido. 
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- A Tabela de Emolumentos é actualizada no início de cada ano à taxa de inflação 
fornecida pelo Instituto Nacional de Estatística, com arredondamento à dezena de 
cêntimos imediatamente superior, e aplicada a partir do dia imediato ao da sua 
publicação em Diário da República. 
 - Sem prejuízo de outros eventuais casos protegidos pela lei, ficam isentas de 
pagamento de emolumentos as certidões destinadas exclusivamente para fins de IRS, 
ADSE, Segurança Social, prestações familiares, militares, passes sociais e bolsas de 
estudo. 
 
** Os docentes e investigadores da Universidade de Lisboa estão isentos de pagamento 
desde que os respectivos emolumentos sejam para efeitos de promoção na carreira.  
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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 instituição por incapacidade financeira. 
Por esta razão, o principal objectivo dos SASUL incide no apoio aos economicamente 
mais carenciados e aos deslocados, nomeadamente através de bolsas de estudo, 
alojamento, acesso à alimentação e serviços de saúde e também de outros apoios não só 
de âmbito educativo, mas também cultural e desportivo (De acordo com a Lei n.º 
49/2005 de 30 de Agosto e Lei nº37/2003, de 22 de Agosto). 

 Os SASUL apoiam os seguintes estudantes: 

a) Portugueses ou nacionais dos estados membros da comunidade europeia ou apátridas, 
ou beneficiários do estatuto de refugiado político ou estrangeiros provenientes de países 
com os quais hajam sido celebrados acordos de cooperação prevendo a aplicação de tais 
benefícios ou de estados cuja lei, em igualdade de circunstâncias, conceda igual 
tratamento aos estudantes portugueses; 
b) Estarem ou pretenderem estar matriculados e inscritos em estabelecimento e curso de 
ensino superior público, no ano lectivo para que solicitam a bolsa; 
c) Não serem titulares de licenciatura ou equivalência; 
d) Não serem titulares de bacharelato ou equivalência, excepto dos cursos integrados de 
bacharelato e de estudos superiores especializados, destinados à formação de 
professores do ensino básico e dos cursos de estudos superiores especializados, quando 
o ingresso nos mesmos tenha tido lugar com a titularidade de cursos de bacharelato, que 
com eles formem um conjunto coerente que conduza, nos termos do nº7, do artigo 13º 
da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, na redacção 
anterior à Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro), à atribuição do grau de licenciado. 

Actividades que os SASUL desenvolvem: 
De acordo com o estipulado na lei, nos Estatutos da Universidade de Lisboa e no seu 
Regulamento Interno de Funcionamento, estes serviços desenvolvem prioritariamente as 
seguintes actividades:  
a) Providenciam a criação, manutenção e funcionamento de toda e qualquer actividade 
que se integre no âmbito dos apoios sociais e económicos previstos, a conceder e/ou a 
disponibilizar aos estudantes (exemplos: bolsas de estudo, alojamento); 
b) Desenvolvem actividades de informação e procuradoria, promovendo a divulgação, 
ampla e permanente, dos meios de acção social escolar postos à disposição dos 
estudantes; 
c) Apoiam actividades culturais e de ocupação de tempos livres dos estudantes; 
d) Cooperam com o Ministério dos Negócios Estrangeiros no apoio aos estudantes 
oriundos dos países de expressão portuguesa que frequentam a Universidade de Lisboa, 
bem como prestam apoio aos estudantes apátridas ou aos que beneficiam do estatuto de 
refugiado político; 
e) Desenvolvem outras actividades que, pela sua natureza, se enquadram nos fins gerais 
da acção social escolar. 
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Contacto 
Avenida da República, 84 – 6.º e 7.º andar 
1600-205 Lisboa 
Telefone: +351 217 817 440 
Fax: +351 217 937 864 
Correio Electrónico: sasul@sasul.pt 
Sítio: http://www.sasul.pt  
 
 
Bolsas de Estudo  
 
Os SASUL concedem, por cada ano lectivo, bolsas de estudo e alojamento em 
residências universitárias. Neste sentido, podem candidatar-se à atribuição de bolsas de 
estudo e alojamento em residência universitária, os estudantes que estão ou venham a 
estar matriculados em qualquer uma das Faculdades da Universidade de Lisboa, nas 
seguintes condições: 

nacionalidade portuguesa; naturalidade dos estados membros da União Europeia; 
apátridas ou beneficiários do estatuto de refugiados políticos; estrangeiros provenientes 
de países com os quais hajam sido celebrados acordos de cooperação prevendo a 
aplicação de tais benefícios ou Estados cuja lei, em igualdade de circunstâncias, 
conceda igual tratamento aos estudantes portugueses; não ser titular de bacharelato, 
licenciatura ou mestrado, nos termos do despacho 4183/2007, de 6 de Março de 2007; 
ser economicamente carenciados.  

As candidaturas a Bolsas de Estudo e/ou Alojamento decorrem em duas fases para cada 
ano lectivo:  
1.ª fase - início habitual em Abril para os alunos que já frequentam a Universidade de 
Lisboa. 
2.ª fase - início habitual em Setembro para os alunos que se matriculam pela 1.ª vez na 
Universidade de Lisboa. 
 
 
A Universidade de Lisboa atribui anualmente bolsas de estudo por mérito aos alunos, 
que no ano lectivo anterior, obtiveram melhor classificação no conjunto de disciplinas 
que compõem um ano curricular completo ou sejam consideradas equivalentes a este 
pelo Conselho Científico. A atribuição destas bolsas rege-se pela Lei de Bases do 
Financiamento do Ensino Superior Público (Lei n.º37/2003, de 22 de Agosto), pelo 
disposto no n.º 2 do art.º 22.º, através da qual é possível conceder bolsas de estudo por 
mérito a estudantes com aproveitamento escolar excepcional. O número de bolsas a 
conceder e a selecção dos alunos por cada Faculdade, é definido de acordo com o 
número de alunos inscritos no ano anterior na formação inicial. 
 
A instituição concede igualmente todos os anos, através de um protocolo de cooperação 
e de desenvolvimento assinado com o Banco Santander Totta em 2006, bolsas de 
louvor aos estudantes que, no ano lectivo anterior, tenham obtido aproveitamento 
escolar considerado excepcional. O número de bolsas por Faculdade obedece ao critério 
de atribuição de uma bolsa por aproximadamente mil alunos, no número máximo de 
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vinte bolsas, cabendo uma, no mínimo a cada Faculdade (regulamento disponível em 
www.ul.pt). 

 

Programa de Bolsas Luso-Brasileiras Santander Universidades  
Este programa resulta de um convénio estabelecido entre o Grupo Santander, o 
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, a Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, em representação das 
Universidades Federais Brasileiras e o Conselho de Reitores das Universidades 
Estaduais Paulistas, em representação das Universidades Públicas do Estado de São 
Paulo que visa sobretudo estreitar as relações académicas entre Portugal e o Brasil, 
promover a construção de um espaço ibero-americano de educação superior, incentivar 
a mobilidade dos estudantes universitários e promover a excelência no ensino superior. 
O número e respectivo valor de bolsas atribuídas à Universidade de Lisboa é definido 
anualmente pelo Banco Santander Totta, tendo como principal objectivo permitir que 
estudantes inscritos – pelo menos no 2.º semestre do 2.º ano – em cursos de 1.º ciclo da 
Universidade de Lisboa tenham a oportunidade de estudar um semestre em 
Universidades brasileiras (regulamento disponível em www.ul.pt). 
 

As Bolsas Universidade de Lisboa / Fundação Amadeu Dias (FAD) resultam de um 
acordo de cooperação firmado em 2007 entre ambas as instituições com o intuito de, 
entre outras finalidades, através de doação financeira da FAD, potenciar a formação 
académica, nomeadamente através da realização de um projecto de investigação ou 
projecto de ligação ao tecido empresarial. Estas bolsas destinam-se a estudantes do 1º 
ciclo da UL que já tenham concluído o 1.º ano (regulamento disponível em www.ul.pt). 

 
Fundo de Apoio Académico da Universidade de Lisboa (FAAUL) 
Este Fundo visa essencialmente proporcionar uma maior integração e participação dos 
alunos na vida académica e estimular a sua actividade desportiva e cultural. São, neste 
âmbito atribuídas bolsas adaptadas a diferentes acções que se pretendem desenvolver. O 
FAAUL contempla actualmente as seguintes formas de apoio cujos regulamentos estão 
disponíveis em www.ul.pt: 
  
• Bolsa de mérito social* – destina-se a apoiar financeiramente a participação de 

alunos da Universidade de Lisboa em projectos ou desenvolvimento de acções 
promovidas por qualquer Unidade Orgânica da Universidade de Lisboa e por esta 
reconhecida como enquadrável no espírito de formação complementar que contribui 
para a formação cívica e profissional do aluno. A publicitação, inscrição, duração, 
valor e atribuição da bolsa são da responsabilidade da Unidade Orgânica promotora.  

 
• Bolsa de apoio extraordinário – dirige-se exclusivamente 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 o acréscimo de custos de 
frequência da Universidade de Lisboa. As candidaturas são avaliadas pela Divisão 
de Alunos dos SASUL.  
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• Bolsa de mérito desportivo* – visa apoiar os estudantes que se distingam no âmbito 
de actividades desportivas e/ou culturais, tendo assim contribuído para cultivar a 
imagem institucional e de excelência da instituição. A gestão é feita pelos SASUL 
em colaboração com o Serviço Desportivo da Universidade de Lisboa. Consulte o 
regulamento. Consulte o regulamento e a Deliberação da Comissão Coordenadora 
do Senado da Universidade de Lisboa 

 
• Bolsa de apoio às actividades universitárias – destina-se a contemplar os alunos da 

UL que melhoraram a sua formação académica e cívica através da participação em 
actividades da instituição de natureza pedagógica, científica, cultural e/ou 
desportiva.  

 
* As actividades desenvolvidas no âmbito destas bolsas podem ser certificadas para 
integrar o Suplemento ao Diploma do aluno. 
 
 
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. O Prémio 
Universidade de Lisboa / Caixa Geral de Depósitos, no valor de € 750,00 (financiados 
pelo CGD) é atribuído anualmente ao melhor aluno finalista de entre todos os cursos de 
licenciatura e de mestrado integrado de cada uma das Faculdades 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). 
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Alojamento 
 
Os SASUL, concedem alojamento a: 
• Alunos Bolseiros deslocados – mensalidade cobrada com o pagamento da bolsa, € 

60,45 * por mês, sendo necessário os alunos candidatarem-se aos benefícios sociais 
nas condições acima mencionadas em bolsas de estudo dos SASUL. 

• Alunos com candidatura a bolsa recusada, deslocados do agregado (pedidos 
atendidos em função das vagas existentes) – o pagamento é efectuado pelos próprios 
alunos, € 120,00 * por mês, sendo necessário os alunos candidatarem-se aos 
benefícios sociais nas condições acima mencionadas em bolsas de estudo dos 
SASUL. 

• Alunos dos seguintes programas: 
 

 
Programa 

N.º de 
lugares 

 
Destinatários 

 
Pagamento * 

 
Gestão dos lugares 

 
Erasmus 

 
40 

 
alunos 

oriundos da 
Europa 

 
€ 120,00/mês 
(corresponde 
a 29,78% do 

Salário 
Mínimo 

Nacional) – 
pagos pelos 

alunos 

 
O alojamento é pedido 

directamente na 
Faculdade de 

acolhimento, mas a gestão 
dos lugares é feita pelo 

Serviço de Relações 
Internacionais da Reitoria 

da Universidade de 
Lisboa 

Alameda da Universidade 
1649-004 Lisboa 

Tel.: +351 210 113 482 
E-mail: sri@reitoria.ul.pt 

 
 

Instituto 
Português de 

Apoio ao 
Desenvolvimento 

(IPAD) 

 
12 

 
alunos 

oriundos, na 
sua grande 

maioria, dos 
PALOP, 
podendo 

igualmente 
serem naturais 

de outros 
Países 

 
€ 120,00/mês 
(corresponde 
a 29,78% do 

Salário 
Mínimo 

Nacional) – 
pagos pelo 

IPAD 

 
IPAD 

Av. da Liberdade 192 – 2º 
andar 

1250-147 Lisboa, 
Tel.: +351 213 176 700 
 Fax: +351 213 147 897 

E-mail: 
geral@ipad.mne.gov.pt 

 
Instituto Camões 

 
15 

 
alunos 

oriundos 
sobretudo dos 
PALOP mas 
também de 

outras 
proveniências 

 
€ 120,00/mês 
(corresponde 
a 29,78% do 

Salário 
Mínimo 

Nacional) – 
pagos pelos 

alunos 

 
Instituto Camões 

Rua Rodrigues Sampaio 
113 

1150-279 Lisboa, Tel.: 
+351 213 109 100 

Fax: +351 213 109 107 
E-mail: geral@instituto-

camoes.pt 
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Outras situações 
 

15 
 € 120,00/mês 

(corresponde 
a 29,78% do 

Salário 
Mínimo 

Nacional) – 
pagos pelos 

alunos 
 

Cursos de Verão 
da Faculdade de 

Letras e 
Intercâmbios 

 
 

indefinido 

 
alunos de 
cursos de 
Verão da 

Faculdade de 
Letras e 

intercâmbios 
das 

Associações 
de Estudantes 

de algumas 
Faculdades 

 
€ 80,00/mês 

ou € 9,00/dia - 
pagos pelos 

alunos  

 
Serviços de Acção Social 

da Universidade de 
Lisboa 

Divisão de Alunos 
Edifício da Cantina I - 
Avª Prof. Gama Pinto 

 1649-003 Lisboa 
Tel.: +351 217 803 980 
Fax: +351 217 959 551 
E-mail: da@sas.ul.pt 

 
* os valores apresentados podem ser actualizados anualmente. 

 
 
 

Residências Universitárias da Universidade de Lisboa (só para alunos) 
 

 
Nome 

 
Tipologia 

 
Contacto 

Nº de 
Quartos 

 
Ocupação 

António Aleixo 

 

Masculina Tel.: +351 213 880 450 
 

Rua Nova de S. Mamede, 
7 -1º E 

1269-118 Lisboa  
 

17 
 

32 
 

Artilharia Um Mista Tel.: +351 213 882 358  
        +351 213 883 866 

 
Rua Artilharia Um, 101 - 

1070-012 Lisboa 
 

29 
 

48 - Femininos 
 

6 - Masculinos 
 

Campo Grande Feminina Tel.: +351 217 570 263 
 

Campo Grande, 292 
1700-097 Lisboa  

 

30 71 

D. Dinis Feminina Tel.: +351 217 952 810 
+351 217 952 811 

 

14 37 
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Rua Oliveira Martins, 
4 - 2º 

1000-212 Lisboa 
 

Egas Moniz Mista Tel.: +351 213 549 134 
 

Av. Casal Ribeiro, 21 
1000-090 Lisboa 

 

70 80 - Femininos 
 

60 - Masculinos 

Filipe Folque Feminina Tel.: +351 213 532 501 
 

Rua Filipe Folque, 65 
1050-112 Lisboa 

 

37 76 

Leite 
Vasconcelos 

Feminina Tel.: +351 217 974 746 
 

Av. de Berna, 13 - 8º 
1050-036 Lisboa  

 

10 20 

Luís Camões Mista Tel.: +351 213 635 624 
 

Rua Luís de Camões, 116 - 
1300-362 Lisboa 

 

48 52 - Femininos 
 

38 - Masculinos 

Lumiar  Mista Tel.: +351 217 573 590 
+351 217 572 843 

 
Rua Rainha D. Luísa de 

Gusmão, 10 
1600-688 Lisboa 

 

36 36 - Femininos 
 

24 - Masculinos 

Monte Olivete Mista Tel.: +351 213 906 567 
 

Rua da Imprensa nacional, 
116 

1250-127 Lisboa 
 

28 31 - Femininos 
 

17 - Masculinos 

Olivais Feminina Tel.: +351 218 518 560 
 

Rua Cidade João Belo, 
4 - 1º Esq. 

1800-086 Lisboa 
 

4 7 

Ribeiro Santos Mista Tel.: +351 218 480 901 
+351 218 481 300 

 
Av. Estados Unidos da 

América, 67 
1700-122 Lisboa  

 

24 19 - Femininos 
 

23 - Masculinos 
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Tomás Ribeiro Masculina Tel.: +351 213 148 184 
 

Rua Tomás Ribeiro, 
89 - 1º 

1050-227 Lisboa 
 

18 31 
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Alimentação 

Os SASUL dispõem de cinco refeitórios cuja utilização é exclusiva para quem possuir o 
respectivo cartão de acesso (obtido na Divisão de Alunos dos SASUL mediante a 
entrega de: uma fotografia; cópia de bilhete de identidade; documento oficial 
comprovativo da matrícula devidamente assinado, datado e carimbado; pagamento da 
importância de € 2,70 (correspondente a 0,67% do Salário Mínimo Nacional). 

Para além dos alunos das Faculdades da Universidade de Lisboa, têm igualmente acesso 
aos refeitórios dos SASUL, os alunos que frequentem os seguintes Estabelecimentos de 
Ensino (mediante apresentação do cartão de acesso): 

Conservatório Nacional  

Universidade Nova de Lisboa  
Curso de Conservação e Restauro  
Faculdade de Ciências Médicas  
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas  
Faculdade de Ciências e Tecnologia  
Faculdade de Direito  
Faculdade de Economia  
Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação  
Escola Nacional de Saúde Pública  

Universidade Técnica de Lisboa  
Faculdade de Arquitectura  
Faculdade de Medicina Veterinária  
Faculdade de Motricidade Humana  
Instituto Superior de Agronomia  
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas  
Instituto Superior de Economia e Gestão  
Instituto Superior Técnico  
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa  

Instituto Politécnico de Lisboa 
Escola Superior de Comunicação Social 
Escola Superior de Educação de Lisboa  
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa  
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa  
Escola Superior de Música de Lisboa  
Escola Superior de Teatro e Cinema  
Escola Superior de Dança  
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Refeitórios dos Serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa 
 
 

Refeitório Contacto Horário Serviços Observações 
I Tel.: +351 217 803 985 

 
Av. Prof. Gama Pinto 

1649-003 Lisboa 

De 2ª a 6ª feira 
 

Almoço: 12h00 às 14h30 
Jantar: 18h00 às 20h00 

Bar: 9h00 às 20h00 

Normal, 
Macrobiótica 
e Snack Bar 

 

II Tel.: +351 217 962 017 
+351 217 963 091 

 
Av. das Forças Armadas 

1649-026 Lisboa 

De 2 ª a Sábado 
 
 

Almoço: 12h00 às 14h30 
Jantar: 18h00 às 20h00 

Bar: 9h00 às 20h00 

Normal, 
Macrobiótica 
e Snack Bar 

Só serve 
jantares aos 
Sábados – 
Normal e 
Snack Bar 

do Lumiar Tel.: +351 217 593 430 
 

Rua Rainha D. Luisa de 
Gusmão, 10 C 
1600 Lisboa 

De 2ª a 6ª feira 
 

Almoço: 12h00 às 14h30 
Jantar: 18h00 às 20h00 

Normal  

da 
Faculdade 
de Belas-
Artes 

Tel.: +351 213 425 160 
 

Largo da Academia de 
Belas-Artes, 1200 Lisboa 

De 2ª a 6ª feira 
 

Almoço: 12h00 às 14h30 
Jantar: 18h00 às 20h00  

Normal e 
Macrobiótica 

Ao jantar só 
serve Normal 

da 
Faculdade 

de Ciências 

Tel.: +351 217 500 306 
 

Edifício C7, 
Campo Grande 

1749-016 Lisboa 

De 2ª a 6ª feira 
 

Almoço: 12h00 às 14h30 
Jantar: 18h00 às 20h45 

Normal  
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Centro de Saúde Escolar 
 
O Centro de Saúde Escolar da Universidade de Lisboa desenvolve acções de prevenção, 
diagnóstico, esclarecimento e formação na área da saúde junto dos alunos da 
Universidade de Lisboa. O acesso ao Centro é feito mediante apresentação do cartão de 
estudante, sendo disponibilizados os seguintes serviços*: 
 

Serviço/Especialidade Horário 
Marcação de consultas De 2ª a 5ª feira das 10h00 às 17h00  
Enfermagem 2ª feira das 8h30 às 12h00 e das 13h30 às 

17h00  
3ªe 5ª feira das 13h30 às 17h00 

Clínica Geral 3ª e 4ªfeira das 14h00 às 18h00 
Ginecologia 2ª feira das 9h00 às 14h00 e 3ª feira das 

13h00 às 18h00 
Psicologia 2ª feira das 15h30 às 17h30  

3ª feira das 13h00 às 17h00  
4ª feira das 10h30 às 14h30  
5ª feira das 13h00 às 17h00  
6ª feira das 9h30 às 13h30 

Psiquiatria 2 dias por mês (em data a definir) das 
11h30 às 13h00  

 
 
*Para efeitos de exames complementares de diagnóstico, é indispensável a apresentação 
do cartão da Segurança Social ou de outro sistema de saúde. 
 
 
Contacto 
Morada: Alameda das Linhas de Torres, 78, 1750-147 Lisboa 
Telefone: +351 217 576 686/16 
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Apoio à Infância 
 
A Universidade de Lisboa dispõe de um Jardim de Infância que, através da prestação 
de serviços de puericultura e pedagogia infantil adequados à idade de cada criança, pode 
ser frequentado exclusivamente por filhos de estudantes ou funcionários da 
Universidade de Lisboa. 
 
Contacto 
Responsável: Dra. Ana Isabel 
Av. Forças Armadas (Edifício da Cantina II) 
1649-026 Lisboa 
Telefone: +351 217 962 825 
 
Horário 
2ª a 6ª feira das 7h30 às 18h30 
Encerra durante o mês de Agosto  

Requisitos para admissão de crianças: 

• Ser filho(a) de estudantes da Universidade de Lisboa ou ainda das Universidades 
Técnica ou Nova de Lisboa e do Instituto Politécnico de Lisboa, que frequentem 
cursos de licenciatura, mestrado ou doutoramento; 

• Ser filho(a) de funcionários dos SASUL, da Universidade de Lisboa, Universidades 
Técnica e Nova de Lisboa e Instituto Politécnico de Lisboa, ou dos respectivos 
Serviços de Acção Social. 

• Ter idade entre os 9 meses e a idade de entrada no ensino básico.  

Os filhos de estudantes da Universidade de Lisboa têm prioridade no preenchimento das 
vagas. 

Pagamento 
Inscrição € 40 
Existe uma tabela de preços (sob consulta) para filhos de estudantes e outra para filhos 
de funcionários. 
O valor das mensalidades é actualizado anualmente. 
Informações adicionais podem ser consultadas no Regulamento de Apoio à Infância dos 
SASUL disponível em www.ul.pt 

As candidaturas decorrem nos meses de Abril a Junho de cada ano e efectuam-se na: 
Divisão de Alunos - Serviço de Apoio à Infância  
Edifício da Cantina I, 
Av. Prof. Gama Pinto 
1649-003 Lisboa  
Telefone: +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. 
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Contacto 
Associação de Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
(AEFLUL) 
Alameda da Universidade 
1600-214 Lisboa 
Telefone: +351 217 990 530 
 
 
Horário 
2ª a 6ª feira das 8h30 às 19h00  
Encerra durante o mês de Agosto 

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: 
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 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 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. 

Pagamento 
Inscrição €125 (apenas é cobrada na 1ª vez em que a criança é inscrita) 
O valor das mensalidades (sob consulta) varia consoante as categorias acima 
mencionadas. 
Informações adicionais podem ser consultadas no Regulamento Interno do Centro de 
Educação Infantil disponível em www.aeflul.pt 
 
Período de Inscrições*: 
Abril – para crianças que já frequentam a creche; 
Maio – para crianças que se inscrevem pela 1ª vez. 
  
*Aceitam-se pré-inscrições a partir de Janeiro. 
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Associações de Estudantes 
 
Sobre as Associações de Estudantes 
As Associações de Estudantes (AE) são a estrutura representativa dos estudantes dentro 
da Faculdade, constituindo uma componente essencial da vida académica não só no 
âmbito das relações inter universitárias assim como em todas as situações que envolvem 
a interacção dos estudantes com o meio social, cultural e político onde se inserem. 
Tendo uma função importante na dinamização cultural da Universidade e no 
relacionamento desta com o meio em que se insere, cada AE promove as suas próprias 
actividades e iniciativas na área pedagógica, académica, cultural e desportiva, 
disponibilizando ainda, vários serviços indispensáveis aos estudantes. 
 
Associações de Estudantes da Universidade de Lisboa 
 

Nome Contactos 
Associação Académica da Universidade 
de Lisboa Serviços de Acção Social da Universidade 

de Lisboa 
Edifício da Cantina 2 
Avª das Forças Armadas 
1649-026 Lisboa 
E-Mail: aaulisboa@gmail.com 
Sítio: http://www.aaul.pt/ 

 
Associação de Estudantes da Faculdade de 
Belas-Artes 

Largo da Academia Nacional de Belas-
Artes, 2 
1249-058 Lisboa 
Tel.: +351 213 466 355 
Fax: +351 213 432 799 
E-Mail: contacto@aeapd.com 
Sítio: http://www.aefbaul.com 
 

 
Associação de Estudantes da Faculdade de 
Ciências 

Faculdade de Ciências 
Rua Ernesto Vasconcelos 
Bloco C1, Piso 2 
Campo Grande 
1749-016 Lisboa 
Tel.: +351 217 500 094  
Fax: +351 217 500 093  
E-Mail: aegeral@fc.ul.pt  
Sítio: http://www.aefcl.fc.ul.pt/ 

 
Associação Académica da Faculdade de 
Direito 

Faculdade de Direito 
Alameda da Universidade 
1649-014 Lisboa 
Tel.: +351 217 934 624  
Fax: +351 217 934 624  
E-Mail: aafdl@aafdl.pt  
Sítio: http://www.aafdl.pt 
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Associação de Estudantes da Faculdade de 
Farmácia 

Faculdade de Farmácia 
Av. das Forças Armadas 
1649- 019 Lisboa 
Tel.: +351 217 933 956 
Fax: +351 217 968 794 
E-Mail: geral@aefful.pt 
Sítio: http://www.aefful.pt 

 
Associação de Estudantes da Faculdade de 
Letras 

Faculdade de Letras 
Alameda da Universidade 
1600-214 Lisboa 
Tel.: +351 217 990 530 
Fax: +351 217 958 455 
E-Mail: geral@aeflul.pt 
Sítio: http://www.aefl.ul.pt/ 

 
Associação de Estudantes da Faculdade de 
Letras 

Faculdade de Letras 
Alameda da Universidade 
1600-214 Lisboa 
Tel.: +351 217 990 530 
Fax: +351 217 958 455 
Correio Electrónico: geral@aeflul.pt 
Sítio: http://www.aefl.ul.pt/ 

 
Associação de Estudantes da Faculdade de 
Medicina 

Hospital de Santa Maria - Piso 01 
Av. Prof. Egas Moniz 
1649-035 Lisboa 
Tel.: +351 217 818 890 
Fax: +351 217 818 899 
E-Mail: geral@aefml.pt 
Sítio: http://www.aefml.pt/html/index.php 

Associação Académica de Medicina 
Dentária de Lisboa  Faculdade de Medicina Dentária 

Cidade Universitária 
1649-003 Lisboa 
Tel.: +351 217 934 115 
Fax: +351 217 930 130 
E-Mail: aamdlisboa@gmail.com 

Associação de Estudantes da Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação Alameda da Universidade 

Campo Grande 
1649-013 Lisboa 
Tel.: +351 217 951 381 
Fax: +351 217 955 310 
E-Mail: aefpceul@fpce.ul.pt 
Sítio: http://www.ae.fpce.ul.pt 
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Unidades de Inserção na Vida Activa (UNIVA) e Gabinetes de Saídas 
Profissionais (GSP) 
 
Com o objectivo de orientar e facilitar o acesso ao mercado de trabalho dos seus alunos, 
a Universidade de Lisboa criou em cada Faculdade uma unidade específica responsável 
por esta função. Nestas unidades, os alunos dispõem de: atendimento personalizado de 
orientação para a sua carreira; indicações sobre como fazer um Curriculum Vitae e 
preparar entrevistas de selecção; informações sobre ofertas de estágios/emprego e 
acções de formação profissional e estudos pós-graduados e auxílio na procura de 
emprego. 
 

UNIVAs e GSPs da Universidade de Lisboa 
 

Faculdade Unidade Contactos 
 

Belas-Artes 
 

Gabinete de Apoio ao 
Aluno 

Dr. Ricardo Geraldes 
Largo da Academia Nacional de 
Belas-Artes, nº. 2 
1249-051 Lisboa 
Tel.: +351 213 252 116  
Fax: +351 213 420 002  
E-Mail: univa@fba.ul.pt  
Sítio: http://www.fba.ul.pt/ 

 
Faculdade de Ciências 

 

Gabinete de Estágios 
e Relações 
Internacionais 

Dra. Virgínia Pereira 
Campo Grande 
1749-016 Lisboa 
Tel.: +351 217 500 000  
Fax: +351 217 500 169  
E-Mail: geri@sa.fc.ul.pt  
Sítio: www.fc.ul.pt 

 
Faculdade de Direito 

 
 

 

 
UNIVA Dr. Miguel Martins 

Alameda da Universidade 
Cidade Universitária 
1649 - 014 Lisboa 
Tel.: +351 217 984 600 (Ext.: 
11140)  
Fax: +351 217 950 303  
E-Mail: univa@mail.fd.ul.pt  
Sítio: http://www.fd.ul.pt/ 

 
Faculdade de Farmácia 

 

 
Gabinete de Estágios 
 
 

Ou 
 

Gabinete de Estágios 
e Saídas Profissionais 

(GESP) 

Dra. Fernanda Asper 
E-Mail: estagios@ff.ul.pt  
Sítio: http://www.ff.ul.pt 
 
 
Associação de Estudantes 
Av. das Forças Armadas 
1649-019 Lisboa 
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Tel.: +351 217 933 956 
        +351 217 936 908  
Fax: +351 217 968 794  
E-Mail: aefful@ff.ul.pt  
Sítio: http://www.ff.ul.pt 

 
Faculdade de Letras 

 
Serviço de Orientação 
e Inserção 
Profissional 

 
Dra. Rute Agostinho 
Alameda da Universidade 
Cidade Universitária 
1600-214 Lisboa 
Tel.: +351 217 920 033 
Fax: +351 217 960 063 
E-Mail: soip@fl.ul.pt 
Sítio: http://www.fl.ul.pt/ 

 
Faculdade de Medicina 

 
Área de Saídas 
Profissionais 

Associação de Estudantes 
Cidade Universitária 
1649-003 Lisboa 
Tel.: +351 217 818 890  
E-Mail: geral@ae.fm.ul.pt  
Sítio: http://www.fm.ul.pt 

 
Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação 
 

 
Gabinete de Apoio 
Psicopedagógico ao 
Estudante 
 

Dra. Célia Figueira 
Alameda da Universidade 
1649-003 Lisboa 
Tel.: +351 217 943 600  
Fax: +351 217 933 408  
E-Mail: cfigueira@fpce.ul.pt  
Sítio: http://www.fpce.ul.pt 
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Legislação Académica 
 

 
Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior 
Lei nº62/2007, de 10 de Setembro  
 
Bases do Sistema Educativo 
Lei nº 49/2005, de 30 de Agosto 
Lei nº 37/2003, de 22 de Agosto 
Lei nº 115/1997, de 19 de Setembro 
Lei nº 46/1986, de 14 de Outubro 
 
Bases do Financiamento do Ensino Superior Público 
Lei nº 49/2005, de 30 de Agosto 
Lei nº37/2003, de 22 de Agosto 
 
Princípios da Política de Acção Social no Ensino Superior 
Decreto-Lei nº129/1993, de 22 de Abril 
 
 
Atribuição de Bolsas de Estudo por Mérito 
Lei nº 37/2003, de 22 de Agosto (artº 22) 
 
Fundo de Acção Social 
Decreto-Lei nº 122/2003, de 18 de Junho 
 
Estatuto do Trabalhador-Estudante 
Lei nº35/2004, de 29 de Julho (Capítulo IX) 
 
Estatuto do Atleta de Alta Competição 
Decreto-Lei nº 123/96, de 10 de Agosto 
Decreto-Lei nº125/95, de 31 de Maio 
 
Protecção à Maternidade e Paternidade 
Decreto-Lei nº 105/2008, de 25 de Junho 
Lei nº 35/2004 de 29 de Julho 
Lei nº 99/2003 de 27 de Agosto 
Decreto-Lei nº 70/2000, de 4 de Maio 
Lei nº 4/1984, de 5 de Abril 
 
Bases gerais do regime jurídico da prevenção, habilitação, reabilitação e 
participação da pessoa com deficiência 
Lei nº 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). 
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Lei nº 7/92, de 12 de Maio - regulamenta a objecção de consciência. 
 
Estudante 
Dia Nacional do Estudante 
Decreto-Lei nº 400/88, de 9 de Novembro 
Lei nº 19/87, de 1 de Junho  

Regime jurídico do associativismo jovem 
Lei nº 23/2006 de 23 de Junho 
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Regulamentos Académicos da Universidade de Lisboa 
 
Disponíveis em www.ul.pt 
 
Estatutos da 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 
Alteração ao 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 para atribuição do título de Doutoramento Europeu 
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 
 
Bolsas e Apoios 
Fundo de Apoio Académico da Universidade de Lisboa 
Regulamento de Bolsas de Apoio Extraordinário na Universidade de Lisboa  
Regulamento de Bolsas de Mérito Social da Universidade de Lisboa 
Regulamento de Bolsas de Mérito Desportivo da Universidade de Lisboa 
Programa de Bolsas de Mobilidade para Estudantes 
Regulamento para Atribuição de Bolsas de Louvor 
Regulamento Geral de Acesso ao Programa de Bolsas Luso-Brasileiras Santander 
Universidades 
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 
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