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A Universidade de Lisboa (UL) é um estabeleci-
mento de ensino superior público que oferece for-
mação nas áreas das Artes e Humanidades,
Ciências da Saúde, Ciências e Tecnologia, Ciên-
cias Jurídicas e Económicas e Ciências Sociais.
Ensino, investigação, ciência e inovação são
palavras-chave do trabalho que a UL desenvolve. 

A qualidade da formação universitária da UL po-
tencia o desenvolvimento científico, técnico e es-
pecializado das capacidades e talentos dos seus
estudantes. Sendo uma universidade de referên-
cia no espaço nacional e europeu, a UL investe
substancialmente não só no ensino, mas também
na investigação, na ciência, na tecnologia e na
ino vação. É como universidade credível, reno-
vadora e aberta à sociedade que a Universidade
de Lisboa constrói soluções inovadoras para o fu-
turo.

Na Universidade de Lisboa cultiva-se o talento e
valoriza-se a sua integração na sociedade.

Este Guia de Acesso visa apresentar de uma
forma acessível, informativa e resumida aquilo
que os candidatos a alunos do ensino superior
precisam de saber sobre os cursos de Licen-
ciatura e Mestrado integrado da UL que vão ser
leccionados no ano lectivo 2010/2011. Disponibi-
lizam-se conteúdos sobre n.º de vagas, provas de
ingresso, saídas profissionais, valor das propinas.
São igualmente fornecidas informações no âmbito
de bolsas, alojamento, serviços de apoio aos
alunos, legislação académica, regulamentos da
UL, contactos de vários serviços da instituição e
outros dados úteis.

Notas
Todas os conteúdos presentes neste guia não dispen-
sam a consulta da informação divulgada pela Direcção-
Geral do Ensino Superior no Guia da Candidatura ao
Ensino Superior Público 2010 e também disponível em
http://www.dges.mctes.pt

Todos os cursos leccionados nas várias Faculdades e
Ins titutos da Universidade de Lisboa encontram-se em
processo de acreditação pela Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior.



Contactos

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

Tel.: +351 217 967 624
Fax: +351 217 933 624 
Correio electrónico: reitoria@reitoria.ul.pt

Horário de atendimento ao público:
De 2.ª a 6.ª feira das 09h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30

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
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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 Supe-
rior

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, 2009 e 2010 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. Em 2010 a 1.ª decorre entre 13 e 23 de Julho - para os
estudantes que reuniram as condições de candidatura após fixação dos resultados da 1.ª fase dos exames na-
cionais - e entre 2 e 6 de Agosto para os estudantes que, nos termos da lei, só reuniram as condições de candi-
datura após fixação dos resultados da 2.ª fase dos exames nacionais.
A 2.ª fase realiza-se de 13 a 17 de Setembro.
A candidatura deve ser entregue através do sistema on-line (sítio da DGES). Em alternativa pode ser entregue
nos gabinetes de apoio ao acesso ao ensino superior correspondentes à área de residência do estudante.

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 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 13 a 23 de Julho de 2010 -
podendo estas ser entregues através do sistema on-line (sítio da DGES) ou presencialmente em locais a desig-
nar pela DGES.

Informações pormenorizadas sobre como, quando e onde efectuar a candidatura podem ser consul-
tadas no Guia da Candidatura – Acesso ao Ensino Superior Público 2010 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: 213 126 001
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

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 

13/07/2010 a 23/07/2010  |  02/08/2010 a 06/08/2010  |  13/09/2010 a 17/09/2010

Horário: 09h30-16h30

Local: Reitoria da Universidade de Lisboa

Tel.: +351 210 113 421

Correio electrónico: acessoensinosuperior@reitoria.ul.pt



2. Regimes especiais
Organizados pela Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Supe-
rior

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 dos candidatos, destinando-se a verificar a sua capacidade para a frequên-
cia 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), por correio postal ou correio electrónico. Informações por-
menorizadas 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 experiência profissional e formação.

Núcleo de Formação ao Longo da Vida do Departamento Académico da Reitoria
Alameda da Universidade
1649-004 Lisboa
Tel.: +351 210 170 117; +351 217 967 624 (ext. 19118)
Fax: +351 217 933 624
Correio electrónico: maiores23@reitoria.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 estab-
elecimento 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 da Universidade de Lisboa em que o estudante se pretende matricular, in-
screver ou reingressar.
Prazos:
Período normal: de 15 de Julho a 16 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 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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5302 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: 50
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 e Ensino.

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: 25
Saídas profissionais: Restauro e Conservação de Obras de Arte; Crítica de Arte; Consultadoria de Artísticas;
Museus; Actividade Artística; Produção científica ao nível da História de Arte e da Estética; Curadoria de Ex-
posições.

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: 50
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 televi-
sivos, capas de discos e sites na internet; Produção de sinalização funcional de orientação e informação; Mon-
tagem de instalações e 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, orga-
nização de objectos no espaço (exposições permanentes, museus); Docência; Conservação de museus e do
Património Artístico; Consultoria de Artes plásticas em Departamentos públicos ou privados de comunicação ou
de planeamento urbano; Investigação; Logótipos; Imagem coordenada; Cartazes; Design editorial (livros/revis-
tas/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: 50
Saídas profissionais: Produção de sinalização funcional de orientação e informação; Montagem de instalações e
ambientes promocionais de promoção e exposição; Produção de campanhas comerciais (cartazes, tratamento

Cursos de Licenciatura (1.º Ciclo)
e de Mestrado Integrado (1.º + 2.º Ciclo)
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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; Docência; Con-
servação 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
equipamento/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: 50
Saídas profissionais: Exercício de profissão liberal no âmbito da Escultura; Docência; Conservação do
Património Artístico; Consultoria 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: 50
Saídas profissionais: Pintor de arte; Docência; 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.

0701 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 ex-
emplo, 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 fundamental e aplicada nas áreas da Saúde, Biotecnologia, Ambiente, Biodi-
versidade e Conservação; Técnico de análises biológicas; Consultor; Gestor da qualidade ambiental; Técnico de
museologia.
Principais empregadores: Autarquias; Instituições de ensino (secundário e superior); Laboratórios de investi-
gação científica; Empresas de biotecnologia; Empresas ligadas ao Ambiente e à Biomedicina; Laboratórios de
análises clínicas, biológicas e de qualidade do Ambiente; Parques e Reservas Naturais; Museus.

0701/9015 Bioquímica
Licenciatura - 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno 
Provas de ingresso: Escolher um dos seguintes conjuntos:
02 – Biologia e Geologia e 16 – Matemática 

12
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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: Investigação fundamental e aplicada; Ensino; Comércio de equipamentos de alta tecnolo-
gia. Carreiras nas áreas da biotecnologia, saúde, indústria farmacêutica, ambiente e tecnologia alimentar.
Principais empregadores: Laboratórios de investigação; Laboratórios clínicos e industriais; Universidades; In-
dústria farmacêutica, alimentar e química; Empresas de distribuição de material de laboratório.

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: Empresas do sector médico; Instituições hospitalares; Instituições de ensino superior; In-
stitutos de investigação; Empresas de consultadoria; Agências governamentais de acreditação e de regulação.

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: 70
Saídas profissionais: Projecto e planeamento de sistemas de energia renovável; Análise e desenvolvimento de
política da energia; Economia e gestão da energia; Avaliação dos impactos sociais e ambientais dos sistemas de
produção de energia; Investigação e desenvolvimento de sistemas renováveis de produção de energia. Princi-
pais empregadores: Empresas de serviços; Autarquias; Associações; Empresas de manufactura e instalação de
sistemas de energia renovável; Organizações internacionais; Departamentos governamentais; Empresas de
consultadoria em eficiência energética; Universidades e Institutos de Investigação.

0701/9368 Engenharia Física - novo curso
Mestrado Integrado – 1.º + 2.º Ciclo
Duração: 5 anos (10 semestres)
Regime: a divulgar brevemente
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: Carreiras de investigação, de desenvolvimento em ciências aplicadas, de tecnologia
avançada e de engenharia, de grande importância na sociedade tecnológica.

0701/9115 Engenharia Geográfica
0701/8355 Engenharia Geográfica (regime pós-laboral)
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno; Pós-laboral (8355 Engenharia Geográfica)
Provas de ingresso: Escolher um dos seguintes conjuntos:
16 – Matemática ou
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: 35 - Diurno; 30 - Pós-laboral
Saídas profissionais: Projectar, executar e gerir processos de âmbito topográfico, cadastral e de informação ge-
ográfica orientados para o planeamento e tomada de decisão sobre o território e os produtos de base espacial
solicitados pelas demais engenharias e, em geral, pela sociedade de informação. Integrar dados na construção
civil e edificação; adquirir e processar dados topográficos e respectiva automação; integração de dados em
infra-estruturas espaciais; adquirir e tratar dados do cadastro e do registo da propriedade; integrar dados em
sistemas de informação geográfica.
Principais empregadores: Empresas de topografia e cartografia; Empresas de construção civil de grande dimen-
são; Organismos do Estado e Autarquias. 
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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: 130 pontos; na nota de candidatura: 130 pontos
Número de vagas: 90 - Diurno; 30 - Pós-laboral
Saídas profissionais: "Saber fazer" sistemas informáticos; Domínio da Programação; Sistemas operativos; Sis-
temas de informação; Sistemas inteligentes; Redes de computadores; Engenharia de software; Computação
gráfica; Segurança informática; Interacção pessoa-máquina; Multimédia; Robótica; Linguagens de Progra-
mação; Bases de Dados e Engenharia de Software.
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: 20
Saídas profissionais: Recolha/produção de dados, sua análise e interpretação; Gestão de informação em órgãos
de comunicação social, partidos políticos, empresas e instituições que integram o Conselho Superior de Estatís-
tica; Elaboração de relatórios periódicos; Monitorização da opinião do público, dos media e das entidades de
tutela.
Principais empregadores: Empresas de sondagens e de estudos de mercado; Bancos, companhias de seguros;
Administração pública central e local; Unidades hospitalares; Grandes Superfícies Comerciais; Institutos de In-
vestigação.

0701/9141 Física
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
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: 35
Saídas profissionais: Investigação em ciência e tecnologia; Ensino; Desenvolvimento de instrumentação e soft-
ware; Consultoria, acreditação e regulação.
Principais empregadores: Instituições de ensino (secundário e superior); Laboratórios de investigação e desen-
volvimento; Indústria e comércio de instrumentação e alta tecnologia; Sector informático e económico-finan-
ceiro; Empresas de consultoria, agências de acreditação e entidades reguladoras.

0701/9146 Geologia
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 
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: Ambiente e ordenamento do território; Engenharia civil e geotecnia; Hidrogeologia; Inves-
tigação científica e desenvolvimento tecnológico; Património geológico; Prospecção; Exploração e transfor-
mação de matérias-primas minerais e recursos energéticos (em especial hidrocarbonetos e carvão). Principais
empregadores: Empresas do sector público e privado; Gabinetes de consultadoria e projecto; Institutos públi-
cos; Laboratórios do Estado; Universidades; Autarquias e Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Re-
gional (CCDRs).
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0701/9209 Matemática
0701/8356 Matemática (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 
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 - Diurno; 20 - Pós-laboral
Saídas profissionais: Ensino (básico, secundário e superior); Investigação científica; Carreira técnica superior
em serviços públicos e empresas privadas. Principais empregadores: Laboratórios científicos; Instituições de
ensino (secundário e superior); Banca; Seguradoras; Autarquias.

0701/9385 Matemática Aplicada
0701/8357 Matemática Aplicada (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 ou
02 – Biologia e Geologia e 16 – Matemática ou
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 - Diurno; 20 - Pós-laboral
Saídas profissionais: Modelação matemática; Investigação operacional; Estatística e análise de dados; Cálculo
científico; Apoio à Gestão Industrial e Empresarial.
Principais empregadores: Sector bancário; Seguradoras; Indústria empresarial e farmacêutica; Empresas de
consultadoria (financeira, informática, de engenharia, entre outras); Instituições públicas.

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
Saídas profissionais: Meteorologista; Geofisico; Oceanógrafo Físico; Técnico ou Consultor em: ciências do ambi-
ente, impacte ambiental, prospecção geofísica, pescas, obras marítimas, previsão do tempo e previsão do es-
tado do mar; Investigador. Principais empregadores: Instituto de Meteorologia; Instituto Geológico e Mineiro;
Instituto Hidrográfico; Instituto da Investigação das Pescas e do Mar; Laboratório Nacional de Engenharia Civil;
Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação; Direcção Geral dos Portos; Empresas de prospecção
geofísica e de consultadoria em engenharia ou ordenamento do território e de impacte ambiental e obras marí-
timas; Universidades e Institutos Politécnicos.

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: 95 (previsão para o conjunto dos dois cursos: Química+Química Tecnológica)

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; Labo-
ratórios de Investigação (Laboratório Nacional de Engenharia Civil; Instituto Tecnológico e Nuclear, Instituto
Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Polícia Judiciária); Empresas comerciais; Universidades e Insti-
tutos Politécnicos; Ensino Secundário. 
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Química Tecnológica
Saídas Profissionais: Investigação e desenvolvimento não só no contexto da produção (controle de qualidade,
ambiente, gestão e acompanhamento de centrais de produção de energia e de vapor de água, unidades de re-
frigeração, e outras “utilidades”e de matérias primas), mas também na concepção de novos produtos e proces-
sos; Director de produção; Análise de produtos e matérias primas; Técnico de laboratório; Técnico de
qualidade, ambiente e segurança; Consultor; Vendedor de produtos e equipamentos em indústrias variadas.
Principais empregadores: Sector empresarial (indústria química e farmacêutica, alimentar, extractiva, petro-
química e serviços); Instituições de ensino superior; Laboratórios públicos e Institutos de investigação privados. 

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: Gestor de tecnologias de informação; Gestor da base tecnológica das empresas; Inte-
grador de sistemas empresariais; Consultor em tecnologias de informação; Designer de conteúdos e aplicações
informáticas; Designer ou administrador web; Administrador de sistemas; Técnico de informática; Analista/pro-
gramador; Investigador.
Principais empregadores: Administração pública (central e local); Indústria; Empresas ligadas à área financeira
ou à comunicação social e publicidade; Empresas de consultoria, desenvolvimento de conteúdos e de software
em diversas áreas.

0702 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); 150 (Pós-laboral)
Saídas profissionais: Advocacia; Magistratura Judicial (Juiz(a) ou Delegado(a) do Ministério Público); Notariado
e os Registos; Carreira Diplomática.

0703 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: Comunicação interpessoal - Grupo A – o aluno deve entregar um atestado médico (sob forma de
resposta a um questionário, nos termos do regulamento publicado como anexo III da Deliberação n.º
934/2008, de 31 de Março) 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 comuni-
cação 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.
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0704 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: Investigação arqueológica; gestão integrada de património arqueológico e respectiva in-
ventariação no âmbito empresarial, Administração central e Regiões Autónomas, Autarquias e Museus; mercado
das “indústrias culturais”.

0704/8413 Artes e Humanidades - novo curso
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).

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:
18 - Português
11 - História
13 - Inglês

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.
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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 um dos seguintes conjuntos:
12 – História da Cultura e Artes e 13 – Inglês ou
13 – Inglês e 15 – Literatura Portuguesa ou
13 – Inglês e 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 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 cultur-
ais de empresas privadas e públicas; comunicação social; organizações não governamentais de cooperação.

0704/9133 Estudos Clássicos
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno; Pós-laboral
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: 30
Saídas profissionais: Desempenho de funções no âmbito da gestão de uma volumosa massa de informação,
tanto bibliográfica como histórica, literária e documental, que vai desde a Antiguidade greco-latina às mais re-
centes aquisições dos estudos literários e linguísticos, o que os torna especialmente competentes para as áreas
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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. 

0704/9919 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.

0704/9139 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
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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.

0705 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
gravemente 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 sat-
isfação 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.
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6600 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 al-
heia.
Provas de ingresso: Escolher um dos seguintes conjuntos:
02 – Biologia e Geologia (B) e 07 - Física e Química (Q) ou
02 – Biologia e Geologia (B) e 16 - Matemática ou
02 – Biologia e Geologia (B) e 18 - Português ou
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 al-
heia.
Provas de ingresso: Escolher um dos seguintes conjuntos:
02 – Biologia e Geologia (B) e 07 – Física e Química (Q) ou
02 – Biologia e Geologia (B) 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.

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 al-
heia.
Provas de ingresso: Escolher um dos seguintes conjuntos:
02 – Biologia e Geologia (B) e 03 – Desenho ou
02 – Biologia e Geologia (B) e 07 – Física e Química (Q) ou
02 – Biologia e Geologia (B) 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.
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0710 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 (B) e 16 – Matemática ou
04 – Economia e 17 – Matemática Aplicada Ciências Sociais ou
17 – Matemática Aplicada 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 (li-
cenciatura 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 aconsel-
hamento, 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 organizações.
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.

0709 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 ou
11 – História e 18 – Português ou
17 – Matemática Aplicada 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 Autar-
quias) e técnica superior de formação (Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social); em diferentes organis-
mos educativos da administração central, regional ou local; em escolas de diferentes modalidades e graus de
ensino; em organizações e serviços de formação profissional; nos sectores de recursos humanos e na formação
de empresas; em instituições ligadas a práticas educativas não formais (autarquias, associações culturais,
museus, bibliotecas, centros de saúde, centros de segurança social, Instituições Particulares de Solidariedade
Social e Organizações Não Governamentais); em centros de reconhecimento e validação de competências; no
ensino superior, 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 for-
madores.

0708 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 (G)
04 – Economia
09 – Geografia
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 95 pontos
Número de vagas: 130
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.
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0708/8411 Planeamento e Gestão do Território – novo curso
Licenciatura – 1.º Ciclo
Duração: 3 anos (6 semestres)
Número de créditos: 180
Regime: Diurno; Pós-laboral
Provas de ingresso: Escolher uma das seguintes provas:
09 – Geografia
04 – Economia
10 – Geometria Descritiva
Classificações mínimas: na(s) prova(s) de ingresso: 95 pontos; na nota de candidatura: 95 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 (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 al-
heia.

De acordo com o disposto legal no artigo 20.º-A do Decreto-Lei n.º 296-A/98, de 25 de Setembro, a Licen-
ciatura em Ciências da Saúde permite o acesso por parte de titulares de ensino secundário estrangeiro.

Provas de ingresso:
02 – Biologia e Geologia (B)
07 – Física e Química (Q)
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.
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Dados estatísticos das colocações em 2009/2010

24



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 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 n.º 37/2003, de 22 de Agosto).

Documentos necessários para a matrícula:
Boletim de inscrição devidamente preenchido;
Bilhete de identidade;
Fotografias actualizadas;
Outros documentos eventualmente exigidos pela Faculdade/Instituto em que se vai matricular. 

Matrícula e Inscrição
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Ano lectivo 2010/2011 

Início do ano lectivo: 13 de Setembro de 2010
Fim do ano lectivo (incluindo avaliações): 29 de Julho de 2011

1.º Semestre
Início: 13 de Setembro de 2010
Fim: 4 de Fevereiro de 2011

2.º Semestre*
Início: 7 de Fevereiro de 2011
Fim: 1 de Julho de 2011

Época especial para conclusão do curso até 30 de Setembro de 2011

Férias
Natal: 20 de Dezembro de 2010 a 2 de Janeiro de 2011
Páscoa: 18 de Abril a 1 de Maio de 2011

* Cada Faculdade/Instituto pode facultativamente realizar um 3.º período com datas entre 30 de Maio e 29 de
Julho de 2011.

As datas para a realização de avaliações e da respectiva época especial (exames) são definidas por cada Facul-
dade/Instituto.

Calendário Escolar 



2010/2011 

Cursos de Licenciatura (1.º Ciclo), Mestrado Integrado (1.º e 2.º Ciclo) e Mestrados para o exercício de uma ac-
tividade profissional: 986€

Restantes cursos de Mestrado1 (2.º Ciclo): 1200€

Programas de Doutoramento2 (3.º Ciclo): 2750€

Os valores das propinas dos cursos pós-graduados de actualização e de especialização são fixados pelos Direc-
tores de cada Faculdade ou Instituto.

1 Os valores das propinas dos cursos de Mestrado da área estratégica de Ciências da Saúde são fixados pelos
Directores das Faculdades de Farmácia, Medicina, e Medicina Dentária, podendo oscilar entre 1200€ e 5000€
por ano.

Os valores das propinas dos cursos de Mestrado das Faculdades de Belas-Artes, Ciências, Letras, bem como de
outras Faculdades e Institutos, realizados em colaboração com outras entidades - designadamente os cursos de
Matemática Financeira, Segurança Informática, Interpretação de Conferências, Arte, Património e Restauro e
Estudos Curatoriais - são fixados pelos Directores de cada Faculdade ou Instituto, podendo oscilar entre 1200€
e 5000€ por ano.

2 Os valores das propinas dos cursos de Doutoramento são fixados pelos Directores de cada Faculdade ou Insti-
tuto, podendo oscilar entre 1200€ e 2750€ nos anos posteriores ao curso de Formação Avançada (1.º ano).Ali-
mentação

Propinas
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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 insti-
tuição por incapacidade financeira. Neste sentido, os SASUL apoiam prioritariamente os estudantes que, es-
tando inscritos nas Faculdades ou Institutos da UL, cumprem os seguintes requisitos:

a) Ter nacionalidade portuguesa ou nacionalidade 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 igual-
dade de circunstâncias, conceda igual tratamento aos estudantes portugueses;

b) Estar, ou pretender estar matriculado e inscrito em estabelecimento e curso de ensino superior público, no
ano lectivo para que solicitam a bolsa;

c) Não ser titular de licenciatura ou equivalência;

d) Não ser titular 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 su-
periores 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.

Entre as actividades desenvolvidas pelos SASUL destacam-se:
• Facultar apoios de âmbito educativo cultural e desportivo.
• 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;
• Promover a realização de actividades culturais e de ocupação de tempos livres para os estudantes;
• 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 apátri-
das 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



Alimentação

Os alunos que frequentem um dos seguintes estabelecimentos de ensino têm acesso aos cinco refeitórios dos
SASUL, mediante apresentação do respectivo cartão de estudante.

Universidade de Lisboa
Faculdade de Belas-Artes
Faculdade de Ciências 
Faculdade de Direito 
Faculdade de Farmácia 
Faculdade de Letras
Faculdade de Medicina
Faculdade de Medicina Dentária (abrange também os alunos que frequentam cursos de Formação Profissional) 
Faculdade de Psicologia
Instituto de Ciências Sociais
Instituto de Educação
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território

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 

Em 2009/2010 o valor de uma refeição completa para os alunos da Universidade de Lisboa nos refeitórios dos
SASUL foi de 2,20€ (pode estar sujeito a actualização anual).

Serviços de Acção Social
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Refeitórios
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Alojamento

Os SASUL, concedem alojamento a:

• Alunos bolseiros deslocados – mensalidade, no valor de 63,90€ * 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, Programa de Bolsas Luso-Brasileiras Santander Universidades, In-
stituto Camões, Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento 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 relativos a 2009/2010 que podem estar sujeitos 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 -1º E

1269-118 Lisboa

Tel.: +351 213 880 450

N.º de quartos: 17

Ocupação: 32

Artilharia Um (Mista)

Rua Artilharia Um, 101

1070-012 Lisboa

Tel.: +351 213 882 358 | +351 213 883 866

N.º de quartos: 29

Ocupação: 48 Femininos, 6 Masculinos

Campo Grande (Feminina)

Campo Grande, 292

1700-097 Lisboa 

Tel.: +351 217 570 263

N.º de quartos: 30

Ocupação: 71

D. Dinis (Feminina)

Rua Oliveira Martins, 4 - 2º

1000-212 Lisboa

Tel.: +351 217 952 810 | +351 217 952 811

N.º de quartos: 14

Ocupação: 37

Egas Moniz (Mista)

Av. Casal Ribeiro, 21

1000-090 Lisboa

Tel.: +351 213 549 134

N.º de quartos: 70

Ocupação: 80 Femininos, 60 Masculinos

Filipe Folque (Feminina)

Rua Filipe Folque, 65

1050-112 Lisboa

Tel.: +351 213 532 501

N.º de quartos: 37

Ocupação: 76

Leite Vasconcelos (Feminina)

Av. de Berna, 13 - 8º

1050-036 Lisboa 

Tel.: +351 217 974 746

N.º de quartos: 10

Ocupação: 20

Luís Camões (Mista)

Rua Luís de Camões, 116

1300-362 Lisboa

Tel.: +351 213 635 624

N.º de quartos: 48

Ocupação: 52 Femininos, 38 Masculinos

Lumiar (Mista)

Rua Rainha D. Luísa de Gusmão, 10

1600-688 Lisboa

Tel.: +351 217 573 590 | +351 217 572 843

N.º de quartos: 36

Ocupação: 36 Femininos, 24 Masculinos

Monte Olivete (Mista)

Rua da Imprensa nacional, 116

1250-127 Lisboa

Tel.: +351 213 906 567

N.º de quartos: 28

Ocupação: 31 Femininos, 17 masculinos

Olivais (Feminina)

Rua Cidade João Belo, 4 - 1º Esq.

1800-086 Lisboa

Tel.: +351 218 518 560

N.º de quartos: 4

Ocupação: 7

Ribeiro Santos (Mista)

Av. Estados Unidos da América, 67

1700-122 

Tel.: +351 218 480 901 | +351 218 481 300

N.º de quartos: 24

Ocupação: 19 Femininos, 23 Masculinos

Tomás Ribeiro (Masculina)

Rua Tomás Ribeiro, 89 – 1.º

1050-227 Lisboa

Tel.: +351 213 148 184

N.º de quartos: 18

Ocupação: 31



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.: +351 217 576 686/16

Apoio à Infância

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

Contacto
Responsável: Dra. Ana Isabel
Av. Forças Armadas (Edifício da Cantina II)
1649-026 Lisboa
Tel.: +351 217 962 825

Horário
2.ª a 6.ª 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.
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
Divisão de Alunos - 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:

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;

Serviços de Acção Social
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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.
O valor das mensalidades (sob consulta) varia consoante as categorias acima mencionadas.

Informações adicionais
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

Serviços de Acção Social
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Bolsas de estudo e/ou alojamento

Objectivo(s): Disponibilizar condições de aloja-
mento em residências universitárias a estudantes
economicamente carenciados e/ou que se encontrem
deslocados do seu agregado familiar durante o ano
lectivo.

Destinatários: Estudantes que estão, ou venham a
estar, matriculados em qualquer uma das Faculdades
da Universidade de Lisboa, nas seguintes condições:
Sejam de nacionalidade portuguesa;

Sejam dos estados membros da União Europeia com
direito de residência permanente em Portugal 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 du-
ração (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 igual-
dade de circunstância, conceda igual tratamento aos
estudantes Portugueses;
Sejam apátridas ou beneficiem do estatuto de refu-
giados 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: Os valores das bolsas são calculados anual-
mente de acordo com a legislação aplicável e
critérios definidos pelos Serviços de Acção Social da
Universidade de Lisboa. 

Candidaturas: On-line através do sítio
http://www.sas.ul.pt.

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 - prazo de 40 dias, com início no dia da pub-
licação das listas de colocação no Ensino Superior,
para os alunos que ingressam pela primeira vez na
Universidade de Lisboa, incluindo os que ingressam
ao abrigo dos regimes de mudança de curso, trans-
ferência e reingresso.

Informações: Serviços de Acção Social da Universi-
dade de Lisboa
Divisão de Alunos
Edifício da Cantina I – 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

Objectivo(s): 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.

Bolsas
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Valor: O valor é definido anualmente pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Candidaturas: Não existe um período de candida -
turas.
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 for-
mação inicial.

Informações: Serviços Académicos das Faculdades
da Universidade de Lisboa.

Bolsas Luso-Brasileiras Santander Univer-
sidades

Objectivo(s): Incentivar a mobilidade dos alunos,
permitindo-lhes estudar um semestre numa Universi-
dade Brasileira que integre este programa de bolsas.

Destinatários: Estudantes da Universidade de Lis-
boa inscritos em curso de 1.º - pelo menos no 2.º
semestre do 2.º ano.

Valor: O valor é definido anualmente pelo Banco
Santander Totta.

Candidaturas: O período de candidaturas é definido
anualmente.

Informações: Gabinetes de Relações Internacionais
das Faculdades da Universidade de Lisboa.

Bolsas de Mobilidade LLP-Erasmus
para estudos

Objectivo(s): Fomentar a realização de um período
de estudos numa instituição de ensino superior es-
trangeira ao abrigo do programa Erasmus.
Estas bolsas visam apoiar as despesas de viagem,
alojamento e alimentação do estudante em mobili-
dade.

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 da UL.

Valor: O valor é definido anualmente pela Agência
Nacional PROALV.

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

Informações: Gabinetes de Relações Internacionais
das Faculdades da Universidade de Lisboa.

Bolsas de Mobilidade LLP-Erasmus
para estágios

Objectivo(s): Proporcionar a realização de um está-
gio profissional numa instituição estrangeira ao
abrigo do programa Erasmus.
Estas bolsas visam apoiar as despesas de viagem,
alojamento e alimentação do estudante em mobili-
dade.
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Destinatários: Estudantes de Licenciatura e de
Mestrado Integrado da Universidade de Lisboa;
Estudantes de Mestrado e de Doutoramento da UL.

Valor: O valor é definido anualmente pela Agência
Nacional PROALV.

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

Informações: Gabinetes de Relações Internacionais
das Faculdades da Universidade de Lisboa.

Bolsas Universidade de Lisboa / Fundação
Amadeu Dias

Objectivo(s): Incentivar o desenvolvimento de pe-
quenos projectos de investigação científica ou tec-
nológica em articulação, ou não, com o tecido
empresarial.

Destinatários: Estudantes da Universidade de Lis-
boa inscritos em cursos de Licenciatura e que já ten-
ham concluído o 1.º ano curricular. Os estudantes
inscritos em cursos de Mestrado Integrado apenas
podem candidatar-se enquanto frequentarem o 1.º
ciclo de estudos.

Valor: O valor é definido anualmente pela Universi-
dade de Lisboa e Fundação Amadeu Dias.

Candidaturas: O período de candidaturas é definido
anualmente.

Informações: Reitoria da Universidade de Lisboa
Divisão de Relações Externas 
Alameda da Universidade,
1649-004 Lisboa
Tel.: 210 113 426
Correio electrónico:
bolsasulfad@reitoria.ul.pt
Sítios: http://www.ul.pt/bolsasulfad
http://sites.google.com/site/bolsasulfad/



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 re-
sponsabilidade 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 fa-
miliares, demonstrem não possuir condições económicas mínimas para suportar o acréscimo de custos de fre-
quência da Universidade de Lisboa. As candidaturas são avaliadas pela Divisão de Alunos dos SASUL. 

• Bolsa de mérito desportivo* – visa apoiar os estudantes que se distingam no âmbito de actividades de-
sportivas e/ou culturais, tendo assim contribuído para cultivar a imagem institucional e de excelência da institu-
ição. 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 Uni-
versidade 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 pedagóg-
ica, 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 pela CGD) é atribuído anualmente ao melhor aluno finalista de entre todos os cursos de licen-
ciatura 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).

Algumas unidades orgânicas da Universidade de Lisboa também procuram incentivar os seus alunos, premiando
o seu aproveitamento escolar excepcional e distinguindo-os no âmbito da participação em iniciativas ou projec-
tos específicos.

Outros Apoios
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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. Os mecanismos no âmbito das NEE existentes na institu-
ição são accionados por serviços específicos de cada Faculdade, maioritariamente pelos Gabinetes de Apoio ao
Aluno.
O apoio aos estudantes da UL com NEE é concedido com o objectivo de estes atingirem o máximo de autono-
mia e sucesso escolar.

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 do estudante 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 escrita)
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, apresen-
tam 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 forma equi-
tativa 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 con-
cedido ao estudante com NEE que tenha sido seleccionado para a realização de uma mobilidade Erasmus. A
bolsa é concedida a partir de subvenções comunitárias atribuídas à Agência Nacional PROALV, entidade coorde-
nadora do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida em Portugal. A candidatura deve ser submetida junto do
Gabinete Erasmus da Faculdade de origem da UL.

Algumas Faculdades da Universidade de Lisboa disponibilizam Programas de Voluntariado abertos aos estu-
dantes da instituição. Esta iniciativa visa não só proporcionar uma melhor integração e igualdade de oportu-
nidades dos estudantes com NEE, mas também promover a cidadania e formação cívica dos “outros”
estudantes.

Mais informação disponível em www.ul.pt/estudantesnee

Estudantes com Necessidades Educativas Especiais

35



Um dos marcos da internacionalização da Universidade de Lisboa é o alargamento de parcerias académicas com
entidades internacionais que, entre outras acções, permitem a mobilidade de estudantes além fronteiras. Para
além de facultar a experiência de estudar num contexto académico internacional, os programas de mobilidade
promovem o aperfeiçoamento de uma língua estrangeira, o enriquecimento cultural e o alargamento dos hori-
zontes pessoais dos estudantes. Neste sentido, a Universidade de Lisboa procura incentivar a mobilidade dos
seus estudantes, oferecendo-lhes a possibilidade de participar nos seguintes programas:

Programas de Mobilidade 
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LLP-Erasmus

Objectivo(s): 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: Estudantes de Licenciatura e de
Mestrado Integrado já com o 1.º ano curricular con-
cluído.
Estudantes de Mestrado e Doutoramento da UL já
com o 1.º semestre concluído.

Para estágios:
Estudantes de Licenciatura, Mestrado Integrado,
Mestrado e Doutoramento da UL.

Duração: Mínimo: seis meses, Máximo: doze meses

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

Informações: Gabinetes de Relações Internacionais
das Faculdades da Universidade de Lisboa.

Leonardo da Vinci

Objectivo(s): 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 sem-
anas 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 da Universidade de Lisboa.

Almeida Garrett

Objectivo(s): 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: O período de candidaturas é definido
anualmente.

Informações: Gabinetes de Relações Internacionais
das Faculdades da Universidade de Lisboa.

Intercâmbio ao abrigo de Convénios
e Protocolos

Objectivo(s): Possibilitar a realização de um
período de estudos, com pleno reconhecimento
académico, numa instituição de ensino superior in-
ternacional com a qual a Universidade de Lisboa
tenha um acordo de cooperação.

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

Estudantes de Mestrado e Doutoramento da UL já
com o 1.º semestre concluído.

Duração: Varia consoante o conteúdo acordo de co-
operação.

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, pelo menos,
três meses antes do início do semestre em que pre-
tende iniciar o intercâmbio.

Informações: Gabinetes de Relações Internacionais
das Faculdades da Universidade de Lisboa.

Programa de Bolsas Luso-Brasileiras
Santander Universidades

Objectivo(s): Proporcionar a frequência de um
período de estudos, com pleno reconhecimento
académico, numa Universidade brasileira que integre
este Programa.
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Destinatários: Estudantes inscritos em cursos de
1.º ciclo (pelo menos no 2.º semestre do 2.º ano).

Duração: Seis meses

Candidaturas: O período de candidaturas é definido
anualmente.

Só é possível frequentar este programa de mobili-
dade em caso de atribuição de bolsa.

Informações: Gabinetes de Relações Internacionais
das Faculdades da Universidade de Lisboa.

A Universidade de Lisboa participa em outros programas internacionais com variadas acções a nível
académico e também no âmbito da investigação.
Algumas Faculdades promovem a nível interno acções específicas que impulsionam a participação
dos respectivos estudantes em iniciativas internacionais, tais como projectos, estágios, concursos,
visitas de estudo, entre outras.

Mais informação sobre mobilidade disponível em www.ul.pt
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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. Neste sentido, a acção deste Núcleo incide, entre
outras actividades, no apoio à prática desportiva de toda a comunidade, gestão da ocupação dos espaços de-
sportivos, promoção de torneios internos, coordenação da representação da Universidade de Lisboa e elabo-
ração de estudos acerca do desporto universitário.
Para além da prática de diversas modalidades desportivas, a comunidade universitária pode participar em
campeonatos universitários, actividades ao ar livre, cursos, workshops. É igualmente possível ter acesso a
serviços de aconselhamento alimentar, massagens e fisioterapia.
De entre as várias actividades promovidas pelo Núcleo de Desporto, Cultura e Bem-Estar, destacam-se a Aca-
demia ULness que integra: uma Sala de Fitness para as aulas de Aeróbica, Hip-Hop, Yoga, Danças Orientais,
Capoeira, entre outras; uma Sala de Exercício com mais de 40 equipamentos diferentes que ajudam a desen-
volver a capacidade aeróbica e muscular, sempre com a orientação de um professor;

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/

Núcleo de Desporto, Cultura e Bem-Estar
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As Associações de Estudantes (AE) são a estrutura representativa dos estudantes dentro da Faculdade, consti-
tuindo uma componente essencial da vida académica não só no âmbito das relações interuniversitárias 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 estu-
dantes.

Associações de Estudantes 

Faculdade de Belas-Artes
Tel.: 213 466 355
Fax: 213 432 799

Correio electrónico: contacto@aeapd.com
Sítio: http://www.aefbaul.com

Faculdade de Ciências
Tel.: 217 500 094 
Fax: 217 500 093 

Correio electrónico: aegeral@fc.ul.pt 
Sítio: http://www.aefcl.fc.ul.pt/

Faculdade de Direito
Tel.: 217 934 624 
Fax: 217 934 624 

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

Faculdade de Farmácia
Tel.: 217 933 956
Fax: 217 968 794

Correio electrónico: geral@aefful.pt
Sítio: http://www.aefful.pt

Faculdade de Letras
Tel.: 217 990 530
Fax: 217 958 455

Correio electrónico: geral@aeflul.pt
Sítio: http://www.aefl.ul.pt/

Faculdade de Medicina
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
Tel.: 217 934 115
Fax: 217 930 130

Correio electrónico: aamdlisboa@gmail.com

Faculdade de Psicologia
e Instituto de Educação
Tel.: 217 973 179

Correio electrónico: aefpceul@fpce.ul.pt
aefpceul@gmail.com
Sítio: http://www.ae.fpce.ul.pt

Instituto de Geografia
e Ordenamento do Território
Tel.: 217 920 046 
Fax: 217 938 690

Correio electrónico: aeigot@campus.ul.pt
Sítio: www.aeigot.org

Instituto de Ciências Sociais
Tel.: 217 804 700
Fax: 217 940 274

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

Associação Académica da Universidade de Lisboa
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/
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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 cien-
tífico 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

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
Lei n.º 115/1997, de 19 de Setembro
Lei n.º 46/1986, 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

Bases do Sistema de Acção Social
no Ensino Superior
Decreto-Lei nº129/1993, de 22 de Abril
Lei n.º 113/97, de 16 de Setembro
Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro

Atribuição de Bolsas de Estudo por Mérito
Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto (art.º 22)
Despacho n.º 2 331/98, de 6 de Fevereiro,
Despacho n.º 16 472/2000, de 11 de Agosto
Despacho n.º 20 591/2002, de 20 de Setembro

Estatuto do Trabalhador-Estudante
Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro - Código do Tra-
balho - (artigos 89º a 96º) 
Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro – Regime do
contrato de trabalho em funções públicas - (artigos
52º a 58º)

Estatuto do Atleta de Alta Competição
Decreto-Lei n.º 123/96, de 10 de Agosto
Decreto-Lei n.º125/95, de 31 de Maio

Protecção à Maternidade e Paternidade
Decreto-Lei n.º 91/2009, de 4 de Setembro. 
Decreto-Lei n.º 89/2009, de 9 de Abril.
Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro - Código do Tra-
balho - (artigos 33º a 65º) 
Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro – Regime do
contrato de trabalho em funções públicas - (artigos
24º a 43º)
Lei n.º 90/2001, de 20 de Agosto.
Decreto-Lei n.º 70/2000, de 4 de Maio
Lei n.º 4/1984, de 5 de Abril

Bases gerais do regime jurídico da prevenção,
habilitação, reabilitação e participação da pes-
soa 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 com-
provativo 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 ex-
ceder a idade de 20+N+1 (N= anos de curso).
Lei n.º 7/92, de 12 de Maio - regulamenta a objecção
de consciência.

Estudante
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 Universi-
dade de Lisboa

Reconhecimento de graus académicos superiores estrangeiros (registo)

Equivalência/reconhecimento de habilitações estrangeiras de nível superior, com base numa reavaliação cientí-
fica do trabalho realizado
Equivalência/reconhecimento de Doutoramento
Equivalência/reconhecimento de Mestrado
Reconhecimento de Licenciatura e de Cursos Pós-Graduados não conferentes de grau   

Doutoramento Europeu
Regulamento para atribuição do título de Doutoramento Europeu
Protocolo para atribuição do Título de Doutoramento Europeu
Proposal of agreement of research period for European Doctor title awarding (in English) 

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 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 Geral de Acesso ao Programa de Bolsas Luso-Brasileiras Santander Universidades
Regulamento para a atribuição do Prémio Universidade de Lisboa /Caixa Geral de Depósitos ao melhor aluno fi-
nalista de cada Faculdade

Todos os regulamentos estão disponíveis em www.ul.pt

Regulamentos Académicos da Universidade de Lisboa
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Os números abaixo disponibilizados são relativos ao ano lectivo 2008/2009

Cursos
Licenciaturas (1.º Ciclo) – 40
Mestrados Integrados (1.º + 2.º Ciclo) – 6
Cursos não conferentes de grau
Cursos de actualização – 37
Cursos de especialização - 19

Mestrados (2.º Ciclo) – 159
Doutoramentos (3.º Ciclo) - 43

Alunos
Total - 22 245
Inscritos em cursos de 1.º Ciclo – 15 898
Inscritos em cursos de pós-graduação não conferentes de grau – 185
Inscritos em cursos de Mestrado - 4 481
Inscritos em cursos de Doutoramento - 1 681

N.º de Alunos Bolseiros - 3 053

Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida - PALV - Subprograma Sectorial Erasmus
Alunos Estrangeiros na Universidade de Lisboa - 425
Alunos da Universidade de Lisboa no Estrangeiro - 296

Corpo Docente
Corpo docente - 1 797*
Percentagem de doutorados - 71,2%*

Corpo não Docente
Funcionários não docentes - 1 118*
Pessoal da carreira de investigação – 146* (75 são contratados ao abrigo do Programa Ciência 2007) 

Investigação
Unidades de Investigação – 57
Percentagem de centros de investigação com avaliação de Muito Bom ou Excelente - 63%
Laboratórios Associados – 3

Infra-Estruturas
Área útil dos edifícios da Universidade de Lisboa em m2 - 145 997,93
Cantinas - 5
N.º de refeições servidas – 743 318
N.º de residências universitárias - 13
N.º de camas ocupadas - 708

* Dados relativos ao ano de 2008.

Universidade de Lisboa em Números
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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

Horário de atendimento
De 2.ª a 6.ª feira
09h30 - 12h30 e das 14h30 - 16h30

Serviços Académicos
Tel.: 217 967 070
Fax: 217 941 989
Correio electrónico: ds.academicos@reitoria.ul.pt

Núcleo de Relações Internacionais – Divisão de
Relações Externas
Tel.: 210 113 482
Fax: 217 933 624
Correio electrónico: sri@reitoria.ul.pt

Biblioteca
Tel.: +351 210 113 431/30
Fax: +351 217 933 624
Horário: De 2.ª a 6.ª feira: 09h30 - 18h00
Correio electrónico: sdul@reitoria.ul.pt

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

Horário de atendimento
De 2.ª a 6.ª feira:
09h30 - 12h30 e das 14h00 - 16h30

Serviços Académicos e Gabinete
de Apoio ao Aluno
Tel.: 213 252 116
Fax: 213 252 116
Correio electrónico: academicos@fba.ul.pt

Gabinete de Relações Internacionais
(inserido nos Serviços Académicos)
Tel.: 213 252 116
Fax: 213 252 116
Correio electrónico: erasmus@fba.ul.pt

Inserção Profissional
(inserido nos Serviços Académicos)
Tel.: 213 252 116
Fax: 213 420 002
Correio electrónico: apoio.profissional@fba.ul.pt

Biblioteca
Tel.: 213 252 115
Fax: 213 427 635 
Correio electrónico: biblioteca@fba.ul.pt

Contactos Úteis

Horário
2.ª a 6.ª feira: 09h30 - 18h30
5.ª feira: 09h30 - 20h00
Agosto: 2.ª a 6.ª feira:
09h00 - 13h00 e das 14h00 - 17h00 

Associação de Estudantes
Tel.: 213 466 355
Fax: 213 432 799
Correio electrónico: contacto@aeapd.com
Sítio: http://www.aefbaul.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

Serviços Académicos
Tel.: 217 500 000 - Extensão: 25311
Correio electrónico: dsa@fc.ul.pt

Horário de atendimento ao público
De 2.ª a 6.ª feira: 09h30 - 15h00

Gabinete de Estágios e Relações Internacionais
Tel.: 217 500 000
Correio electrónico: geri@fc.ul.pt

Horário de atendimento
De 2.ª a 6.ª feira: 09h30 - 15h00

Gabinete de Apoio Psicopedagógico
Edifício C-4, Sala 4.1.25
Campo Grande
1749-016 Lisboa
Tel.: 217 500 435
Fax: 217 750 169
Correio electrónico: gapsi@sa.fc.ul.pt

Horário de atendimento 
2.ª Feira: 09h00-18h00
3.ª Feira: 09h00-17h00
4.ª Feira: 09h00-17h00
5.ª Feira: 09h00-18h00
6.ª Feira: 09h00-17h00 

Biblioteca
Horário: 2.ª a 6.ª feira: 08h00 - 20h00
Sábados: 09h00 - 14h00 (só em épocas de exames)
Correio electrónico: bcfcul@fc.ul.pt
Sítio: http://bibcentral.fc.ul.pt/

Associação de Estudantes
Tel.: 217 500 094
Fax: 217 500 093
Correio electrónico: aegeral@fc.ul.pt
Sítio: http://www.aefcl.fc.ul.pt/
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Contactos Úteis

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

Serviços Académicos
Tel.: 217 984 646
Fax: 217 984 603
Correio electrónico: secretaria@fd.ul.pt

Horário de atendimento
De 2.ª a 6.ª feira: 10h00 - 16h30

Gabinete Erasmus
Tel.: 217 984 600
Fax: 217 984 603
Correio electrónico: erasmus@fd.ul.pt

Horário de atendimento 
2.ª, 4.ª e 6.ª feira
10h00 - 12h00 e das 14h00 -16h00

UNIVA
Tel.: 217 984 600
Fax: 217 984 603
Correio electrónico: univa@fd.ul.pt

Horário de atendimento
De 2.ª a 5.ª feira: das 14h30 às 18h30
ou em outro horário, sob marcação antecipada

Biblioteca
Tel.: +(351) 217 984 680
Fax: +(351) 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

Serviços Académicos
Tel.: 217 946 400
(extensões: 362, 363, 364)
Fax: 217 946 470
Correio electrónico: divisao.academica@ff.ul.pt

Horário de atendimento
De 2.ª a 6.ª feira:
09h30 – 12h30 e das 14h00 – 16h30

Apoio ao Erasmus
Av. Prof. Gama Pinto
Correio electrónico: erasmus@ff.ul.pt

Horário de atendimento
2.ª, 4.ª e 6.ª feira: 09h30 - 11h00
3.ª e 5.ª feira: 14h00 - 15h00

Núcleo de Estágios
Tel.: 217 933 956
Fax: 217 968 794
Correio electrónico: estagios@ff.ul.pt

Horário de atendimento
2.ª feira: 16h00 - 17h00
3.ª feira: 15h00 - 16h00

Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais da
Associação de Estudantes
Correio electrónico: geral@aefful.pt

Biblioteca
Tel.: (+351) 217 946 482 ou (+351) 217 946 400
(ext. 411)
Fax: (+351) 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: flul.informacoes@fl.ul.pt 
Sítio: www.fl.ul.pt

Serviços Académicos
Correio electrónico: sa.graduados@fl.ul.pt

Horário de atendimento
De 2.ª feira a 6.ª feira: 09h30 - 16h00

Unidade de Relações Externas
Tel.: 217 920 061
Fax: 217 920 030
Correio electrónico: ure@fl.ul.pt

Horário de atendimento 
2.ª e 6.ª feira: 10h00 - 13h00
3.ª e 5.ª feira: 10h00 - 13h00 e das 14h00 - 16h00
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Contactos Úteis

Serviço de Apoio ao Aluno
Tel.: 217 920 023
Fax: 217 960 030
Correio electrónico: saa@fl.ul.pt

Horário de atendimento 
2.ª e 6.ª feira: 10h00-13h00
3.ª e 5.ª feira: 10h00-13h00 e das 14h00-16h00
Sempre que solicitado podem ser marcadas entrevis-
tas em outro horário.

Serviço de Orientação e Inserção Profissional
Tel.: 217 920 033
Fax: 217 960 063
Correio electrónico: soip@fl.ul.pt

Biblioteca
Correio electrónico: bib.informacoes@fl.ul.pt  
Tel.: 217 920 028
Fax: 217 920 074

Horário regular (Outubro a Julho)
Sala de Leitura: 2.ª a 6.ª feira das 09h00 - 20h00
Sábados: 09h00 - 12h30
Depósitos: 2.ª – 6.ª feira das 09h00 - 19h00
Sábados: 09h00 - 12h30 

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

Serviços Académicos
Tel.: 217 985 189
Fax: 217 985 110
Correio electrónico: academica@fm.ul.pt
pedagogica@fm.ul.pt

Horário de atendimento
De 2.ª a 6.ª feira:
10h00 - 13h00 e das 14h00 - 16h00
(encerra à 4.ª feira durante a tarde)

Núcleo de Cooperação Internacional
Tel.: 217 985 111
Fax: 217 985 110
Correio electrónico: nci@fm.ul.pt

Horário de atendimento
De 2.ª a 6.ª feira: 10h00 – 13h00

Gabinete de Apoio e Acompanhamento
ao Estudante
Tel.: 217 985 100 (ext. 44523)
Correio electrónico: gapae@fm.ul.pt

Horário de atendimento
Atendimento telefónico
2.ª e 4.ª feira: 09h30-11h00

Atendimento personalizado
(mediante marcação prévia por telefone ou correio
electrónico)
2.ª, 4.ª e 6.ª feira
11h30 - 13h00 e das 15h00 - 16h30

Biblioteca
Tel.: +351 217 985 132 
Fax: +351 217 985 133 
Correio electrónico: bibl@fm.ul.pt

Horário
Salas de Leitura Geral e Periódicos (Piso 6)
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: 217 957 905
Correio electrónico: secretaria@fmd.ul.pt

Horário de atendimento
De 2.ª a 6.ª feira: 09h30 - 15h00

Gabinete de 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 atendimento
De 2.ª a 6.ª feira:
10h00 - 13h00 e das 14h00 - 18h00

Biblioteca
Correio electrónico: 217 922 645
Fax: 217 922 630
Correio Electrónico: biblioteca@fmd.ul.pt 

Horário
2.ª a 6.ª feira: 09h00 - 20h00
Mês de Agosto
2.ª a 6.ª feira: 09h30 - 15h30

Associação de Estudantes
Tel.: 217 934 115
Fax: 217 930 130
Correio electrónico: aamdlisboa@gmail.com
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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 de atendimento 
2.ª e 4.ª feira
10h00 - 12h30 e das 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@fpce.ul.pt

Gabinete de Apoio Psicopedagógico ao Estu-
dante (inclui apoio à inserção profissional)
Tel.: 217 943 656
Fax: 217 933 408
Correio electrónico: gape@fpce.ul.pt

Horário de atendimento 
2.ª feira: 10h30 – 12h30
3.ª feira: 14h00 – 16h00
4.ª feira: 10h30 – 12h30
5.ª feira: 15h00 – 18h00
6.ª feira: 10h30 – 12h30

Biblioteca
Correio electrónico: biblio@fpie.ul.pt

Horário
2ª a 6ª feira: 09h15 - 19h00
Sábado: 09h15 - 12h15
Mês de Agosto: 09h30 - 17h30.
A biblioteca encerra ao Sábado entre 3 de Julho
e 11 de Setembro (inclusive).

Associação de Estudantes
Tel.: 217 973 179
Correio electrónico: aefpceul@fpce.ul.pt
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 de atendimento 
2.ª e 4.ª feira
10h00 - 12h30 e das 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 de atendimento 
3.ª feira: 13h00 - 19h00
4.ª feira: 14h00 - 18h00

Biblioteca
Correio electrónico: biblio@fpie.ul.pt

Horário
2ª a 6ª feira: 09h15 - 19h00
Sábado: 09h15 - 12h15
Mês de Agosto: 09h30 - 17h30.
A biblioteca encerra ao Sábado entre 3 de Julho
e 11 de Setembro (inclusive).

Associação de Estudantes
Tel.: 217 973 179
Correio electrónico: aefpceul@fpce.ul.pt
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
Tel.: 217 920 000
Correio electrónico: igot@ul.pt
Sítio: www.igot.ul.pt

Serviços Académicos
Tel.: 217 920 076
Correio electrónico: igot@ul.pt
Sítio: www.igot.ul.pt

Horário de Atendimento ao Público
De 2.ª a 6.ª feira: 09h30 - 16h00

Unidade de Relações Externas
Tel.: 217 920 061
Fax: 217 920 030
Correio electrónico: ure@fl.ul.pt

Horário de Atendimento
2.ª e 6.ª feira: 10h00 - 13h00
3.ª e 5.ª feira: 10h00 - 13h00 e das 14h00 - 16h00



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.igdl@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.: 217 904 763
Correio electrónico: crcsp@campus.ul.pt
Sítio: www.sp.ul.pt

Serviço de Orientação e Inserção Profissional
Tel.: 217 920 033
Fax: 217 960 063
Correio electrónico: soip@fl.ul.pt
Sítio: http://www.fl.ul.pt

Biblioteca
Correio electrónico: bib.informacoes@fl.ul.pt  
Tel.: 217 920 028
Fax: 217 920 074

Horário regular (Outubro a Julho)
Sala de Leitura: 2.ª a 6.ª feira: 09h00 - 20h00
Sábado: 09h00 - 12h30
Depósitos: 2.ª a 6.ª feira: 09h00 - 19h00
Sábado: 09h00 - 12h30 

Associação de Estudantes
Tel.: 217 920 046
Fax: 217 938 690
Correio electrónico: aeigot@campus.ul.pt
Sítio: www.aeigot.org

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

Biblioteca
Tel.: 217 804 700 | Fax: 217 940 274
Correio electrónico: biblioteca@ics.ul.pt

Horário
Inverno: 2.ª a 6.ª feira: 09h30 - 20h00
Sábado: 10h00 - 14h00
Verão e pausas lectivas: 09h30 - 18h30
Sábado: Encerrada em Julho, Agosto e Setembro

Associação de Estudantes
Tel.: 217 804 700
Fax: 217 940 274
Correio electrónico: associacao.academica@ics.ul.pt
Sítio: http://www.aaics.pt/

Instituto de Orientação
Profissional
Rua José Carlos dos Santos, n.º 7
1700-256 Lisboa
Tel.: 213 463 357 / 210 170 170
Fax: 213 463 358
Correio electrónico: geral@iop.ul.pt
Sítio: www.iop.ul.pt

Contactos Úteis
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