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OFERTA DE VAGAS PARA ALUNOS DE INTERCÂMBIO AO ABRIGO DE  

PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO ANO LETIVO 2018-2019  

 

 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Endereço 

Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade 

Universidade do Algarve 

Edifício n.º 5 

Campus de Gambelas 

8005-139 Faro 

Portugal 

 

Contatos 

Email: international@ualg.pt   

Telefone: +351 289 800 003 

Fax.: +351 289 800 025 

 

Coordenadora Institucional das Relações Internacionais e da Mobilidade 

Dra. Marleni Pereira de Azevedo 

E-mail: irocoord@ualg.pt 
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INFORMAÇÃO ACADÉMICA: 2018/2019 

 

Período Letivo  

 

1º Semestre: setembro a janeiro  

Época de exames: janeiro 

2º Semestre: fevereiro a julho  

Época de exames: julho  

 

Prazos para candidatura a intercâmbios 

 

- 31 de maio – para candidatos ao 1º semestre ou o ano letivo completo 

- 31 de outubro – apenas para candidatos ao 2º semestre  

 

Nível oferecido a estudantes de intercâmbio 

 

Graduação/Licenciatura – 1º ciclo 

Pós-graduações e Mestrados – 2º ciclo 

Doutoramentos – 3º ciclo    

 

Sistema de notas 

 

1 a 20 

Reprovado: 1 a 9 / Aprovado: 10 a 20 

 

ATENÇÃO: o sistema geral de avaliação é de 1 a 20, no entanto, deverá ser consultado o 

regulamento que poderá ser diferente em cada Unidade Orgânica. Assim, recomenda-se que os 

alunos em intercâmbio contactem o respetivo Coordenador de Mobilidade para esclarecimentos. 
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OFERTA DE VAGAS: 2018/2019  

        

       

 

 

Cursos de Graduação / Licenciatura – 1º ciclo 

 

Nome do curso N.º de vagas 

Agronomia 5 

Arquitetura Paisagista 2 

Artes Visuais 3 

Biologia  2 

Biologia Marinha 5 

Bioquímica 6 

Biotecnologia 2 

Ciências Biomédicas  1 

Ciências Biomédicas Laboratoriais ESS 

5 
(as vagas disponíveis são apenas para disciplinas T/TP, não são admitidos alunos de intercâmbio 

nas disciplinas praticas) 

Ciências da Comunicação 3 

Ciências da Educação e da Formação 2 

Design de Comunicação 3 

Desporto 3 

Dietética e Nutrição 2 

Economia 4 

Educação Básica 3 

Educação Social 3 

Enfermagem 

5 
(as vagas disponíveis são única e exclusivamente para disciplinas teóricas e são em língua 

portuguesa) 

Eng.ª Civil 10 

Eng.ª Elétrica e Eletrónica 10 

Eng.ª Informática 5 

Eng.ª Mecânica 10 

Farmácia 3 

Gestão de Empresas 4 

Gestão Hoteleira 5 

Gestão Marinha e Costeira 2 

Gestão-Diurno-Faro 4 

Gestão-Diurno-Portimão 2 

Gestão-Noturno-Faro 4 

Gestão-Noturno-Portimão 2 

Imagem Aninada 3 

Imagiologia Médica e Radioterapia 5 

Línguas e Comunicação 3 

Línguas, Literaturas e Comunicação. Ramo: Inglês-Espanhol 

3 
O funcionamento do curso dependerá do n.º de alunos inscritos (mínimo de 10) 
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Línguas, Literaturas e Comunicação. Ramo: Inglês-Francês 

3 
O funcionamento do curso dependerá do n.º de alunos inscritos (mínimo de 10) 

Marketing 8 

Matemática Aplicada à Economia e à Gestão 4 

Ortoprotesia 

6 
(3 vagas por semestre) 

Património Cultural e Arqueologia 3 

Psicologia 5 

Sociologia 4 

Tecnologia e Segurança Alimentar 10 

Turismo-Faro 4 

Turismo-Portimão 4 

 

 

 

 

 

 

 

      Cursos de Pós-graduação / Mestrado – 2º ciclo 

 

Nome do curso 
N.º de 

vagas 

Arqueologia 
5 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Arquitetura Paisagista 4 

Biologia Marinha 
2 

(aulas em Inglês) 

Biologia Molecular e Microbiana  
10 

  

Ciclo Urbano da Água  
10 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Ciências da Educação 
4 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Ciências da Linguagem  
2 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Contabilidade 
2 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Design de Comunicação para o Turismo e Cultura 
3 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Educação Pré-Escolar 
3 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Eng.ª Civil 10 

Eng.ª Elétrica e Eletrónica 10 

Eng.ª Informática 
7 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Eng.ª Mecânica-Energia, Climatização e Refrigeração 10 

Ensino de Inglês no 1º ciclo do Ensino Básico  
3 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Ensino de Português e Inglês no 2º ciclo do Ensino Básico  
3 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 
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Ensino do 1º ciclo de Ensino Básico e de Português e 

3  Geografia de Portugal no 2º ciclo de Ensino Básico 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Ensino do 1º ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências 

3 Naturais no 2º ciclo do Ensino Básico 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Ensino do 1º ciclo do Ensino Básico e de Português e História  

  e Geografia de Portugal no 2º ciclo do Ensino Básico 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Finanças Empresariais 
2 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Geomática  
10 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Gerontologia Social 
3 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Gestão 
2 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Gestão de Marketing 
2 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Gestão de Unidades de Saúde 
2 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Gestão Empresarial 
2 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Gestão Sustentável de Espaços Rurais 
3 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

M. Integrado Ciências Farmacêuticas  2 

Mestrado em Ecohidrologia 
4 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Mestrado Integrado em Medicina 
  

(vagas apenas para realização de estágios durante os meses de junho, julho e agosto) 

Psicologia Clínica e da Saúde  
1 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Psicologia da Educação  
2 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações  
2 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Segurança e Saúde no Trabalho  
10 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Sistemas Marinhos e Costeiros  
5 

(vagas apenas para o 2º ano) 

Sociologia 
2 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Tecnologia dos Alimentos  
10 

(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 
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      Cursos de Doutoramento – 3º ciclo 

 

Nome do curso 

N.º de 

vagas 

Ciências da Linguagem 2 

Ciências Económicas e Empresariais 

1 
(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Eng.ª Eletrónica e Telecomunicações 10 

Eng.ª Informática 10 

Literatura 2 

Métodos Quantitativos Aplicados à Economia e à Gestão 

1 
(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

Psicologia 2 

Turismo 

1 
(a aceitação de estudantes dependerá da abertura do curso em 2018/2019) 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO PARA ESTUDANTES DE INTERCÂMBIO 

 

Processo de candidatura 

 

Solicitamos, por favor, que as universidades parceiras possam efetuar as nomeações, via email, dos 

alunos seriados para um período de intercâmbio, por forma a que seja possível contactar os alunos 

e informar dos procedimentos necessários para submeter a candidatura.  

 

Informamos que a nomeação e a posterior submissão da candidatura não pressupõe uma aceitação 

efetiva e que a mesma carece de uma avaliação por parte do(s) respetivo(s) coordenadores de 

mobilidade na Universidade do Algarve.  

 

Só será validada uma candidatura por aluno pelo que, sugerimos que o aluno só submeta quando 

reunir toda a documentação e dados necessários para o efeito.   

 

Contrato de estudos 

 

É obrigatório que todos os alunos candidatos apresentem um contrato de estudos ou Learning 

Agreement contendo, entre o mínimo de 20 ECTS e o máximo de 30 ECTS por semestre. É 

igualmente obrigatório que apresentem a tabela de creditações na Universidade de Origem 

preenchida.  

 

 

Passaporte e Visto 

 

É obrigatório o passaporte válido para todo o período de intercâmbio e visto de estudante. 

O Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade emitirá uma declaração para efeitos de visto 

apenas quando receber o parecer positivo por parte da faculdade/escola, onde propôs estudar.  
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Requisitos do seguro saúde  

 

Deve ser feito um seguro de saúde/acidentes pessoais obrigatório e alargado no país de origem 

válido para Portugal e pelo período de permanência em território português. 

 

 

Alojamento  

 

A Universidade do Algarve possui residências femininas e masculinas, no entanto não são garantidos 

alojamentos a todos os estudantes. Aconselhamos a que seja efetuada uma reserva na Pousada da 

Juventude ou noutro local para garantir alojamento nos primeiros dias.  

 

Associação Académica 

 

A Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg), fundada em 1997, é o órgão que 

representa todos os alunos da Universidade do Algarve. Esta tem um papel muito importante na 

componente desportiva promovendo todo o tipo de atividades desportivas. 

 

Erasmus Sudent Network – ESN Algarve 

 

A ESN é uma rede internacional de apoio a estudantes Erasmus+. Na Universidade do Algarve temos 

uma sessão da ESN chamada ESN Algarve que presta todo o auxílio desde a chegada do estudante, 

na pesquisa de alojamento e em atividades ao longo de todo o período de mobilidade. 

 

Refeições 

 

Os almoços e jantares nas cantinas da Universidade do Algarve poderão variar entre 2,50 euros e 

3,00 euros, por cada refeição.  

 

Transportes  

 

Existe uma rede de transportes entre a cidade de Faro e os Campus da Penha, Gambelas e Saúde. 

Horários: http://www.proximo.pt/pt/schedule/  
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LINKS ÚTEIS 

 

 Universidade   

http://www.ualg.pt/ 

 

 

 Consulados/Vistos/Legalização  

http://www.portugalvivo.com/spip.php?article2116  

http://www.embaixadadeportugal.org.br/  

http://faro.itamaraty.gov.br/pt-br/ 

https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/ 

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-

ministerio/representacoes-diplomaticas-portuguesas/embaixadas-e-postos-consulares.aspx  

http://www.sef.pt/ 

 

 

 Cidade de Faro 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Faro  

http://www.portugalvirtual.pt/_tourism/algarve/faro/ptindex.html 

 

 

 Alojamento 

Booking: http://www.booking.com/  

Hostelworld:http://www.hostelworld.com/search?search_keywords=Faro%2C+Portugal&country=Po

rtugal&city=Faro&date_from=2017-04-13&date_to=2017-04-16&number_of_guests=2 

Destinia: http://www.infohostal.com/pt/l/faro  

EasyQuarto: http://www.easyquarto.com.pt/  

BQuarto: http://www.bquarto.pt/faro/quarto_faro  

Uniplaces: https://www.uniplaces.com/  

ESN: http://www.hsh.esnalgarve.org/  

 

 

 Transportes 

Autocarros: http://www.eva-bus.com/ 

                   http://www.rede-expressos.pt/ 

Comboios: http://www.cp.pt/ 

Autocarros locais: http://www.proximo.pt/pt/ 

Aviação: http://www.ana.pt/pt-PT/Paginas/Homepage.aspx  

Aeroporto de Faro: https://en.wikipedia.org/wiki/Faro_Airport  

 

 

 Custo de vida na cidade de Faro (média) 

http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Portugal&city=Faro  
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