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Oferta Formativa
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Doutorados

Mestrados

Graduações*

Internacionalização

Acordos ativos

Países

A U.Porto está posicionada em

Entre as melhores
100-160 Universidades Europeias
Entre as melhores
200-300 Universidades do Mundo

Dos nossos Estudantes Internacionais
escolhem como primeira opção a U.Porto

Estudantes
Internacionais

Nacionalidades Do total de alunos
matriculados são

Estudantes Internacionais

dos nossos Estudantes Internacionais
de Mobilidade recomendam a U.Porto
no final do seu período de estudo como
a melhor experiência internacional!

top rankings

A internacionalização é um dos principais eixos estratégicos da U.Porto, 
permitindo o desenvolvimento de colaborações já existentes, assim 
como o estabelecimento de atividades de cooperação inovadoras 
através da criação de vínculos ativos com instituições de todo o mundo. 

Em anos recentes, a U.Porto tem coordenado e estado envolvida em 
vários projetos, nomeadamente o Erasmus+ (particularmente no âmbito 
do International Credit Mobility, Erasmus Mundus Joint Master Degrees, 
Capacity Building e Parcerias Estratégicas) e projetos Erasmus Mundus.

A U.Porto abriu definitivamente as suas portas ao mundo através da con-
solidação do seu processo de internacionalização, desenvolvendo projetos 
e outras iniciativas com Instituições de Ensino Superior de aproximada-
mente 150 países.

A U.Porto recebe todos os anos:

Procedimentos de candidatura

1. Pede o teu username e a password necessários
para aceder ao Formulário de Candidatura.

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

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

Uma vez concluídos todos
estes passos, a candidatura será

analisada pela U.Porto.

Boa sorte!

2. Autentica-te nesta área do site da U.Porto
e cria o teu Formulário de Candidatura.

Username

Password

3. Lê o Manual de Candidatura Online.
(na mesma página - barra lateral à direita) 

4. Submete o Formulário de Candidatura online
e imprime o ficheiro PDF do mesmo.

Documentos

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 e o histórico/percurso académico, necessário 
para a submissão da candidatura.

6. Efetua 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, etc.

Foto tipo-passe Visto de Estudos
(quando aplicável)
(não obrigatório na
fase de candidatura)

Seguro de Saúde
Cartão Europeu de Saúde/

PB4/Seguro privado
(não obrigatório na
fase de candidatura)

candidata-te aqui

Prazos para submissão
das candidaturas

21
MAI

21
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

Calendário Académico
2º Semestre

7
FEV

JUN

ABR

Férias da Páscoa 11 a 18 abr 2022

Início das aulas Fim das aulas

Período de Exames Jun/Jul 2022

1º Semestre

13
SET DEZ

JAN

Férias de Natal 20 dez 2021 a 2 jan 2022

Início das aulas Fim das aulas

Período de Exames Janeiro 2022

calendário 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.

Créditos ECTS
A U.Porto utiliza o sistema de avaliação ECTS. O número de créditos 
ECTS para cada curso reflete a carga de trabalho total que um estudante 
deve dedicar ao curso (sob a forma de aulas, trabalhos de casa, leitura, 
estudos, consultas, seminários, etc.). 60 créditos ECTS correspondem à 
carga de trabalho de um ano full-time de aprendizagem formal (ano 
académico) e os resultados de aprendizagem associados. Na U.Porto, 1 
crédito ECTS corresponde a 27 horas do trabalho total de um estudante.

Nota Local
Notas atribuídas numa escala de 0-20
(nota para aprovação – 10)

créditos ECTS

1 ano
académico
completo 

créditos ECTS

1
semestre

Reprovação

Suficiente

Bom

Muito Bom

Excelente

mais informação

0—9 14—15

10—13 16—17

18—20

Língua de Ensino
Cursos de Língua Portuguesa

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  

Curso de
Língua Portuguesa

sabe mais

Outros
cursos de língua

sabe mais

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

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.

Alojamento
O pedido de informação deverá ser feito no Formulário de Candidatura.

Alojamento

Residências
Universitárias 

Alojamento
Privado

ESN
Erasmus
Student
Network

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

Principais Instalações

Sobre o Porto

Polos
Desportivos

Unidades
de Alimentação

E-learning Café

Bibliotecas

WiFi
em todos os edifícios

da Universidade

O Porto localiza-se no Norte de Portugal, na margem norte do Rio 
Douro. É a segunda maior cidade do país, ocupando uma área urbana 
com mais de 1.3 milhões de habitantes. Quatro pontes principais (Ar-
rábida, Freixo, Luiz I e Infante) e duas pontes ferroviárias (S. João e D. 
Maria – esta última, considerada um monumento histórico, já não se 
encontra operacional) tornam possível atravessar o rio para a outra 
margem (Vila Nova de Gaia). O Porto é uma cidade caraterizada pelo 
seu granito, que faz do Porto uma cidade “com caráter”. O seu clima é 
temperado, apesar de bastante húmido.

O Porto existe desde os tempos pré-históricos. Desde aí, foi habitado 
por romanos, celtas, suábios, visigodos e mouros (apesar de a influên-
cia moura ser mas visível no sul do país).  

Na história nacional, a cidade do Porto é conhecida como uma lutadora 
pela sua independência e pelo seu amor à liberdade. O liberalismo, a 
liberdade e o patriotismo são alguns dos valores mais caros aos habit-
antes do Porto. 

O nome “tripeiros”, pelo qual os habitantes do Porto são conhecidos, 
advém de uma dessas provas de patriotismo: no séc. XV, os habitantes 
do Porto ofereceram todas as suas reservas de carne para abastecer a 
frota dos Descobrimentos que zarpou desta cidade ficando só com os 
miúdos/tripas para si. Esta é também a origem de um dos mais tradicio-
nais pratos da cozinha local, as Tripas à moda do Porto.

Com uma burguesia forte e dinâmica, à qual deve o epitáfio de “Cidade 
do Trabalho”, o Porto sempre foi a cidade do comércio. O seu principal 
produto de exportação é o vinho do Porto, que permitiu a renovação da 
cidade: foram construídos novos edifícios e novas estradas, que repre-
sentam a riqueza da burguesia daquele tempo.

A riqueza histórica da cidade está representada nos labirintos de ruas 
estreitas e sinuosas dos tempos medievais e nos monumentos (Sé Cate-
dral, Palácio da Bolsa, igrejas, museus e casas privadas). Em 1996, a 
UNESCO considerou o Porto Património Mundial. Esta decisão foi em 
grande parte influenciada pela inegável riqueza histórica e arquitetóni-
ca da cidade do Porto, pela sua beleza e pela renovação constante a 
nível urbano e social, especialmente nas zonas mais antigas. Isto 
demonstra a vitalidade social e cultural da cidade, que também pode 
atestar-se pelas suas várias universidades, academias de arte, con-
servatórios, museus e galerias de arte. 

Tudo isto permitiu que, em 2001, o Porto fosse Capital Europeia da Cul-
tura, juntamente com Roterdão. Como tal, grandes projetos foram 
implementados de forma a encorajar a dinâmica cultural e a dar con-
tinuidade à renovação urbana que tinha sido já iniciada. 

Por todas estas razões, o Porto conquistou o seu lugar de cidade do tra-
balho, ciência, cultura e lazer…

Custo de Vida

Arroz

Pão

Transportes
(autocarro + metro)

Água

(1 litro)

Refeições

(Z2|Z3/viagem)

Como chegar ao Porto

Museus

(mensal)

(cantina)

(restaurante)

(unidade)

Café

(expresso)

Cinema

(estudantes)

(kilo)

Leite

(1 litro)

Para mais informações
sobre o metro do Porto: 
www.metrodoporto.pt

de carro
A localização geográfica privilegiada da cidade do Porto, com-
plementada por uma rede moderna de transportes, permite ao 
turista viajar da Galiza, Algarve, Lisboa, Coimbra ou outra 
parte de Portugal e chegar a esta cidade muito facilmente.

Pode chegar de carro da Galiza ao Porto em apenas duas 
horas e do Porto para o Algarve em cinco horas. A rede de 
estradas do Porto inclui três autoestradas: A1 Lisboa, com 
ligação ao Algarve, A3 Valença (Minho), com ligação à Galiza, 
e a A4 Amarante (Trás-os-Montes), com ligação a Bragança.

de metro
A Linha E (Violeta) liga a estação de metro “Aeroporto” à estão 
“Estádio do Dragão”. É necessário adquirir um título de viagem 
Andante, obrigatório para se deslocar entre a estação do aero-
porto e o centro da cidade do Porto (Título Z4). Em alternativa, 
poderá adquirir um título intermodal ilimitado com a validade 
de 1 ou 3 dias na loja Andante localizada na zona de chegadas 
do aeroporto.

Do aeroporto para o centro da cidade

de avião
O Aeroporto Francisco Sá Carneiro é uma infraestrutura mo-
derna, equipada para lidar com o grande tráfego de e para a 
cidade.  O Aeroporto Francisco Sá Carneiro localiza-se numa 
importante área comercial e industrial (a 11km do Porto) e tem 
à disposição vários serviços, cafés e pontos comerciais. 

de comboio
Campanhã: localizada na parte oriental da cidade, esta esta-
ção de caminhos-de-ferro inclui serviços internacionais, o Alfa 
Pendular, serviços intercidades e inter-regionais, assim como 
serviços regionais e suburbanos, permitindo a ligação a vários 
destinos no país e no exterior.

São Bento: localizada no centro da cidade, esta estação de 
caminhos-de-ferro inclui serviços suburbanos e regionais, 
assim como serviços inter-regionais, permitindo a ligação a 
vários destinos de e para a cidade. Esta estação também ofere-
ce o serviço internacional para Vigo.

O Porto é a segunda maior cidade no país, com uma área de 42km2. Localiza-se no norte de Portugal e no nordeste da Península Ibérica, na 
margem direita do rio Douro, perto da foz deste rio. O Porto é facilmente acessível via carro, comboio, autocarro, metro, barco ou avião, devido 
a uma rede de transportes em constante crescimento.

Espanha

A1

A2

A4

A3
Bragança

Algarve

Lisboa

Galiza

Porto

Centro
da Cidade

Aeroporto
Francisco
Sá Carneiro

Estádio
do Dragão

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

Grupo de estudantes portugueses 
voluntários (ESN-Porto) que auxilia 
os estudantes no processo de inte-
gração na U.Porto e na cidade. 

testemunhos

sabe mais

Caso sejas aceite e precises de visto, a U.Porto irá dar o apoio necessário de forma a agilizar o processo de pedido de visto.
Por favor, notar que a U.Porto não faz a gestão, nem tem responsabilidades no processo de atribuição de vistos em Portugal, sendo esta competência da exclusiva 
responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros / Ministério da Administração Interna (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras).

5
FEV

29
JUL

Após aceitação oficial, receberás informação sobre as opções de alojamento: 
Residência Universitária e/ou Alojamento Privado.

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=INTERNACIONAL-TESTEMUNHOS
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/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
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