
Preparação
da mobilidade

Para mais informações, os estudantes podem contactar diretamente a Faculdade
do seu interesse, cujos contactos estão disponíveis online na mesma página.

Procedimentos
de candidatura

Prazos para submissão
das candidaturas

O que é necessário
para estudar na U.Porto Ano Académico 

2018/2019

1. Pedir o seu username e a password
necessários para aceder ao Formulário de Candidatura.

2.

3.

Autenticar-se nesta área do site da U.Porto
e criar o seu Formulário de Candidatura.

Ler o Manual de Candidatura Online.
(na mesma página barra lateral à direita) 

(O sistema enviará, de forma automática, um email com o username e password)

Clica aqui

4. Submeter o Formulário de Candidatura online
e imprimir o ficheiro PDF do mesmo.

5. Solicitar a assinatura e carimbo do Coordenador
de Mobilidade na Universidade de Origem.

6. Efetuar o upload de todos os documentos
necessários num ÚNICO ficheiro PDF:
Formulário de Candidatura devidamente
assinado e carimbado pela Instituição
de Origem, histórico/percurso académico,
documentos pessoais, etc.

Uma vez concluídos todos estes
passos, a candidatura será analisada

pela Universidade do Porto.

Boa sorte!

Antes de iniciares o preenchimento do Formulário de
Candidatura, prepara a informação com o responsável
pela mobilidade na Universidade de Origem e organiza
a documentação pessoal e o histórico/percurso académico,
imprescindíveis para a submissão da candidatura.

Organiza a tua viagem e consulta as seguintes
secções antes de partires para o Porto.

O pedido de alojamento deverá ser feito
no Formulário de Candidatura.

Calendário Escolar
da U.Porto

Ser Internacional
na U.Porto

Viver no Porto Histórias@U.Porto

Língua de Ensino
Cursos de Língua Portuguesa

Alojamento

ESN
Erasmus
Student
Network
Grupo de estudantes portugueses
voluntários (ESN-Porto) que auxilia
os estudantes no processo de
integração na U.Porto e na cidade. 

Contactos:
info@esnporto.org
http://esnporto.org 

Se quiseres ter um acompanhamento
mais personalizado, poderás solicitar
um Buddy (Tutor), por e-mail
(buddy@esnporto.org) ou através
da consulta da página da ESN-Porto
para mais informações.

Residências
Universitárias 

Alojamento
Privado

A atribuição de vagas é feita por ordem
de aceitação das candidaturas.

A formalização do pedido no Formulário 
de Candidatura não garante a atribuição 
de uma vaga nas Residências Universi-
tárias da U.Porto.

A U.Porto providencia uma lista de aloja-
mentos privados disponíveis na cidade, 
no entanto, uma vez que a gestão destes 
processos é externa à Universidade, esta 
não assume qualquer responsabilidade 
na atribuição deste tipo de alojamento. 

Para obteres a Lista de Alojamentos 
Privados envia um e-mail a formalizar
o pedido para: international@reit.up.pt.

Contacto da Faculdade de Letras:

Dra. Ângela Oliveira 
Gabinete de Português para Estrangeiros
Faculdade de Letras
T.: +351 226 077 165 
E.: ple@letras.up.pt  

A Língua de ensino de cada curso está devidamente identificada
na Oferta Formativa da U.Porto.

Ainda que a U.Porto não imponha requisitos de língua obrigatórios
aos estudantes internacionais, cada estudante deverá verificar com
a Faculdade/Departamento os requisitos específicos (linguísticos
e académicos) que possibilitam a submissão da candidatura à U.Porto.

A U.Porto faculta um apoio tutorial em Inglês a quem o requeira
e sempre que possível. De referir ainda que alguns docentes
permitem que os estudantes internacionais redijam trabalhos
e exames noutras línguas, principalmente em Inglês, contudo,
esta situação deverá ser acordada individualmente logo após
a chegada do estudante à U.Porto.

Curso de Língua Portuguesa
Sabe mais

Sabe mais

15
MAI

15
MAI

(resultados durante o mês de junho) (resultados durante o mês de junho) (resultados durante o mês de Novembro)

15
OUT

Ano Académico 1º Semestre 2º Semestre

Informação sobre:

Calendário Escolar
Oferta Formativa
Guia de ECTS
(Sistema de créditos em vigor na U.Porto - European Credit Transfer System)

Username

Password

Clica aqui

NOTA: Os estudantes que, por motivos vários, não consigam frequentar as aulas desde o primeiro dia, devem chegar impreterivelmente até ao final
da primeira semana de aulas.

Outros cursos de língua

https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=122272
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=122272
https://sigarra.up.pt/up/pt/WEB_BASE.GERA_PAGINA?p_pagina=1000635
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=ensino
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=ensino
https://sigarra.up.pt/up/pt/WEB_BASE.GERA_PAGINA?p_pagina=1000635
https://sigarra.up.pt/up/pt/WEB_BASE.GERA_PAGINA?p_pagina=internacional-estudantes-mobilidade
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=internacional-viver
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=INTERNACIONAL-TESTEMUNHOS
https://sigarra.up.pt/flup/pt/WEB_BASE.GERA_PAGINA?P_pagina=2419
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_tipo_curso_view?pv_tipo_sigla=CFC&pv_ano_lectivo=2014&pv_origem=CUR
http://esnporto.org

