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Visto e Autorização de Residência  

Todos os bolseiros têm de solicitar um Visto de Estudos no Consulado mais próximo da sua área de 

residência1. Para o efeito, a Universidade do Algarve emite uma Declaração para pedido de Visto cujo 

original é enviado ao bolsista via postal para apresentação no consulado. Adicionalmente, é necessário um 

seguro (saúde, viagem, acidente) e a reserva de viagem, documentos que devem ser solicitados à 

Instituição Coordenadora. 

Atenção: é um Visto de Estudos Português é um visto de curta duração e é destinado apenas a estudar 

em Portugal, por isso não permite viajar pelo Espaço Schengen. Para tal, terá de obter uma 

autorização válida de residência ou um visto específico antes de visitar outros países da UE, caso 

contrário pode ser deportado com todas as consequências jurídicas associadas.  

Os bolsistas que irão permanecer em Faro por um período superior ao do visto terão de solicitar uma 

autorização de residência / prorrogação de permanência, no SEF (Serviço de Imigração e Fronteiras). 

Após a sua chegada, o Gabinete de Relações Internacionais (GRIM) agendará uma marcação no SEF e 

dar-lhe-á todas as informações necessárias sobre os procedimentos e documentos necessários. 

 

 

IBAN conta bancária  

Após a chegada, o bolsista deverá abrir uma conta bancária que será utilizada para receber a bolsa. Para 

este efeito, os bancos portugueses necessitam de um documento comprovativo do endereço postal no seu 

país de origem, devidamente traduzido para Português (ou Inglês) e carimbado pela Embaixada de 

Portugal. 

 

Após a abertura da conta bancária, o bolsista deve entregar à equipe EM os detalhes da conta, que serão 

enviados para a Instituição Coordenador, para garantir o pagamento da bolsa.  

 

NB: Devido a práticas bancárias e a procedimentos financeiros, aconselhamos a que esteja preparado para 

financiar o seu primeiro mês por conta própria. 

                                                             
1 Dependendo do seu endereço postal O GRIM lhe dará orientações sobre o Consulado Português mais próximo. 
http://fellow.unl.pt/index.php/pt/bolsas/o-que-posso-fazer#VISA  
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Autenticação de documentos académicos - Bolsistas de mobilidade conducente a grau 

Os bolsistas de mobilidades conferentes de grau têm de entregar os documentos que comprovem os seus 

estudos anteriores, ou seja, Diploma e Histórico Escolar da Graduação / Licenciatura / Mestrado / 

Doutorado, devidamente autenticados com a apostilha de Haia ou através das autoridades competentes do 

seu país de origem. São aceites documentos originais em Português, Espanhol, Inglês ou Francês.  

Não esqueça de trazer os documentos autenticados consigo e entregá-los à equipa EM à chegada. Não 

envie originais pelo correio! 

 

 

Alojamento  

A UAlg tem residências universitárias para os estudantes internacionais e alguns quartos para docentes. No 

entanto, devido ao elevado número de estudantes nem sempre é possível garantir um lugar para todos. Por 

isso, as reservas devem ser solicitadas com antecedência e estão sujeitas a confirmação dos Serviços de 

Ação Social da Universidade. É aconselhável reservar um quarto apenas para uma semana, durante a qual o 

bolsista decide se quer continuar vivendo na residência, ou não. Independentemente da decisão, a semana 

será paga no início e não é reembolsável. Valores aplicados em 2013/14:  

Estudantes de graduação: 121,25 € por mês;  

Estudantes de mestrado: 130,95 € por mês  

Estudantes de doutorado/docentes: 180,00 € por mês (quarto partilhado); 240,00 € por mês 

(quarto individual)  

- Os quartos são duplos; a cozinha, casa de banho e outros espaços comuns são compartilhados.  

Todas as residências têm equipamentos domésticos, talheres e eletrodomésticos. Roupa de cama e serviço 

de limpeza são fornecidos. Despesas de água, luz e gás estão incluídas no preço.  

Para mais informações e reservas, entre em contato com Ana Nunes ( gabmob2@ualg.pt ).  

 

Por outro lado, o bolsista pode alugar um quarto privado por conta própria, na cidade ou na praia.  

Os preços variam dependendo de vários aspetos (i.e., localização, número de quartos, número de 

ocupantes, despesas incluídas / excluídas, etc.). Os preços variam entre 140,00€ e 300,00€ de aluguel 

mensal. É prática comum pagar 2 meses de adiantados e um depósito ou caução. 

Se desejar alojamento privado nós podemos dar-lhe alguma ajuda quando chegar.  

Em todos os casos, deve reservar um lugar para ficar antes de chegar, pelo menos por 1 ou 2 noites2. 

NB: note que as despesas de alojamento não estão incluídas na bolsa. 

  

                                                             
2 Pousada da Juventude http://www.pousadasdejuventude.com - click Portugal - Faro. 
Hostels em Faro http://www.portuguese.hostelworld.com/  
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Quando chegar 

Durante a 1ª semana de Setembro irá realizar-se a Semana de Orientação (Orientation Week), onde iremos 

acolher todos os novos estudantes estrangeiros: faremos palestras, teremos passeios e atividades com os 

estudantes, além das atividades de registro e matricula. Aconselha-se vivamente a participar da semana de 

orientação. Cerca de 10-12% da Universidade dos alunos Algarve não são portuguese, por isso esta é uma 

grande oportunidade de conhecer estudantes de todo o mundo (60-70 nacionalidades).  

As aulas terão início segunda-feira, 8 de Setembro, pelo que, você deve ponderar a sua chegada no final de 

agosto para que possa participar da semana de orientação e tratar do alojamento com tempo. 

 

 

Chegada 

Todos os bolsistas têm de enviar os detalhes da sua chegada (local, data e hora exata) para a equipe EM 

(grimerasmusmundus@ualg.pt) logo que os bilhetes de avião são reservados/comprados. Uma cópia dos 

bilhetes eletrónicos deve ser enviado por e-mail.  

- Chegando no Aeroporto de Lisboa: comboio ou autocarro de Lisboa a Faro demora entre 4 a 5 horas e 

custa ca. 30,00 €. 

Autocarros (ônibus):  http://www.eva-bus.com   ou  http://www.rede-expressos.pt/default.aspx  

Comboio (trem): www.cp.pt 

- Chegando no Aeroporto de Faro: o aeroporto fica a 10km de Faro; um táxi do aeroporto para Faro custa 

cerca de 15 Euros; Além disso, você pode pegar um autocarro do aeroporto para o centro de Faro durante 

o dia. 

NB: chegadas tardias ou durante o fim de semana: deve reservar um lugar para ficar pelo menos 1 ou 2 

noites, e dirigir-se ao GRIM no dia útil seguinte. 

 

 

A UAlg a Erasmus Student Network (ESN) que tem por objetivo principal ajudar a todos estudantes 

internacionais que venham para a nossa Universidade, bem como, para os nossos estudantes que vão para 

fora estudar ao abrigo de programa de mobilidade. Este grupo de estudantes irá ajudar no acolhimento no 

aeroporto (quando viável), procura de alojamento privado e questões pratica. Para entrar em contacto com 

a ESN, poderá fazê-lo através do seguinte e-mail: faro.erasmus.ualg@gmail.com, podendo também 

registar-se na pagina do Facebook em: 

 https://facebook.com/groups/ErasmusUalgWinterSemester2014.2015/?frf=ts  
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Bolsista de mobilidade não conducentes a grau 

- Nível: licenciatura/graduação ou mestrado - Acordo de Aprendizagem (Learning Agreement - LA)  

O bolsista terá obrigatoriamente de fazer o seu LA com as disciplinas que propõe realizar durante o período 

de mobilidade. Esse plano deverá obter a concordância do responsável na universidade de origem e ser 

assinado pelo bolseiro e pelos responsáveis nas instituições de origem e de acolhimento. 

Aquando da chegada, deve discutir com o coordenador de mobilidade/diretor do curso eventuais 

alterações ao LA. De acordo com normas internas da nossa Universidade, os Serviços Académicos 

estabeleceram prazos obrigatórios para solicitar alterações: até 2 semanas a partir do início de cada 

semestre. Por favor tenha em mente os prazos! 

Atenção: seja exato com o nome das disciplinas e dos cursos a que pertencem. Todas as informações 

podem ser solicitadas ao coordenador de mobilidade/diretor do curso. A inscrição nas disciplinas é 

solicitada pelo GRIM aos Serviços Académicos e a informação têm de ser exata, pois os professores 

terão que lançar as notas nas disciplinas corretas. Erros devem ser evitados a todo o custo, porque 

alterações a notas já lançadas é o processo complicado e muito demorado. 

- Nível: Doutoramento, Pós-Doutoramento, pessoal administrativo/académico - Plano de 

pesquisa/trabalho  

O bolsista tem de elaborar num plano de trabalho com toda a informação acerca dos 

temas/disciplinas/áreas de investigação que se propõe desenvolver durante o seu período de mobilidade. 

Este documento deverá ser assinado por você e pelos responsáveis nas instituições de origem e de 

acolhimento. 

 

Bolsista de mobilidade conducente a grau 

O bolsista terá de cumprir o plano de estudos o curso. Neste caso, o GRIM enviará para a Instituição 

Coordenadora a lista de disciplinas, devidamente validada, nas quais estiver matriculado em cada 

ano/semestre.  

No ano da dissertação/estágio/projeto, após aprovação do tema, título e orientadores pelo Conselho 

Cientifico da Faculdade/Escola, o GRIM enviará cópia à Instituição Coordenadora.  

 

 

Relatórios 

Os bolsistas terão de entregar relatórios intercalares de progresso académico durante o período de 

estudos, quando solicitado pela equipe EM, e um relatório final a ser entregue no fim do período de 

mobilidade. Todos os relatórios terão de ser preenchidos e assinados pelo bolsista juntamente com o 

coordenador da mobilidade da sua Escola/Faculdade, ou diretor de curso ou orientador, dependendo do 

tipo de mobilidade. 
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Curso de língua Portuguesa 

A UAlg oferece um curso de Língua Português em cada semestre (PLE-Anual). É um curso de 90 horas 

durante todo o semestre, com duas vezes por semana, 2 horas por dia. As aulas são estruturadas em 

diferentes níveis, de acordo com o nível de domínio da língua de cada estudante.  

Após a chegada, você deve pedir para ser registado no curso.  

NB: os bolsistas que têm um LA devem incluir este curso como disciplina (3 ECTS) 

 

 
Ausências e férias 

A UAlg cessa as atividades acadêmicas durante o mês de agosto. Além desse período, há pausas 

acadêmicos durante o ano, como o Natal, Carnaval, Páscoa e Semana Académica.  

 

Todos os bolsistas têm de notificar a equipe de EM em todos os casos de ausência igual ou superior a 1 

semana, incluindo nos períodos de férias regulares da UAlg, informando o motivo, a duração exata de 

ausência (data de partida e de regresso).  

 

Todos os bolsistas têm de pedir permissão para se ausentar tanto ao coordenador na UAlg como à 

Instituição Coordenadora, em todos casos de ausência durante o período de mobilidade em que decorrem 

as atividades letivas.  

 

 

Encerramento do período de mobilidade  

- Detalhes da viagem: Os bolsistas têm de enviar para a equipe EM uma cópia do bilhete eletrónico logo 

que é comprado, ou 2 semanas antes da partida, o mais tardar.  

- Conta bancária em Portugal: Antes de partir devem formalizar o encerramento da conta bancária e pois 

há documentação específica para o efeito. Note que levantar todo o dinheiro não significa fechar a conta. 

Os bancos cobram comissões de manutenção, se a deixar aberta mesmo com 0,00 € de saldo!  

Se desejar manter a conta aberta têm de alterar o endereço postal (quando necessário). 

- As despesas de alojamento: os bolsistas que estejam alojados na residência têm de se dirigir à Secretaria 

dos Serviços Sociais 1 semana antes da partida para cumprir os procedimentos de check-out;  

- Questões académicas: Antes da partida, os bolsistas têm que se dirigir à equipe EM para formalizar a sua 

partida:  

- Estudantes de Graduação/Mestrado parcial: até 2 semanas antes da partida devem confirmar a 

lista de todas as disciplinas frequentadas; Depois de confirmadas as inscrições, o GRIM solicitará a emissão 

do Registo Académico aos Serviços Académicos e o enviará para a sua universidade de origem. 
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- Estudantes de doutoramento parcial: devem pedir ao seu supervisor um relatório das atividades e 

trabalho desenvolvidos. O documento original será mantido com você e uma cópia deve ser entregue à 

equipa EM.  

Todos os bolseiros têm de entregar o relatório final de progresso académico (1 semana antes da 

partida) e levar o certificado de participação (2 dias antes da partida).  

 

 

 
 
 
 

******** 

Contatos 

Coordenador do projeto na UAlg : Professora Teresa Cerveira Borges (tborges@ualg.pt) 

 

GRIM – Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade 

Equipe EM: grimerasmusmundus@ualg.pt  

Tel: +351 289 800 003  /  Fax: +351 289 800 025 

Horário de atendimento: de Segunda a Sexta-feira; 10h00 –12h30 e 14h00–16h30 

Morada: Universidade do Algarve, Campus Gambelas, edifício 5, 8005-139 Faro, Portugal 

 

Erasmus Student Network (ESN Section)  

email faro.erasmus.ualg@gmail.com.  

Facebook page https://facebook.com/groups/ErasmusUalgWinterSemester2014.2015/?frf=ts   

 

 

Serviços de Ação Social (gestão das residências Universitárias) 

Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira; 10h00 – 12h30 

Morada: Universidade do Algarve, Campus da Penha, edifico 7, 1º andar, 8005-139 Faro, Portugal 


