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Nome oficial da instituição UNIVERSIDADE DO ALGARVE 

Erasmus Institutional Code P FARO02 

Reitor Professor António Branco 

Webpage http://www.ualg.pt 

    

Gabinete de Relações Internacionais e MobilidadeGabinete de Relações Internacionais e MobilidadeGabinete de Relações Internacionais e MobilidadeGabinete de Relações Internacionais e Mobilidade    (GRIM)    

Coordenador  

Institucional 
Professora Isabel Cavaco 

Endereço  

Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade        

Campus de Gambelas 

8005-139 FARO, PORTUGAL 

Contatos 
Telefone +351 289 800 003 // +351 289 800 031 

Fax +351 289 800 025 

Horário de Atendimento 
Segunda a Sexta (excepto feriados) 

10:00 – 12:30 |  14:00 - 16.30  

Equipa 

Geral: mobilidade@ualg.pt  

ERAMUS: grimeramus@ualg.pt 

ERAMUS MUNDUS: grimerasmusmundus@ualg.pt 

Relações Internacionais: gri@ualg.pt 

 

Calendário Académico 

Formato Semestral 

1º semestre – 08-09-2014 - 30-01-2015 

- período de exames: 06-01-2014 – 31-01-2014  

2º semestre – 02-02-2015 - 03-07-2015 

- período de exames: 01-06-2014 – 03-07-2014 

Férias Académicas 

Natal – 22-12-2014 / 02-01-2015 

Carnaval – 16/02/2015 a 17/02/2015 

Páscoa – 30-05-2015 a 06-04-2015 

Semana Académica – 11/05/2015 a 15/05/2015 

Férias de Verão – Agosto 2015 (sem atividades letivas) 
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ProcedProcedProcedProcedimentosimentosimentosimentos    

Contrato de Estudo 

e 

 Alterações 

Todos os estudantes devem preencher o documento “changes to the learning agreement”, caso pretendam efetuar 

alterações à sua inscrição inicial, e entregar, devidamente assinado pelo coordenador de mobilidade da 

Faculdade/Escola, no Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade até 2 semanas após o início do 

Semestre. Todas as alterações efectuadas após este período não serão consideradas. 

Os estudantes deverão saber o nome correto das disciplinas e a que curso pertencem. 

As inscrições nas disciplinas são feitas pelos Serviços Académicos de acordo com a informação do contrato de 

estudo/alterações e a mesma deverá estar correta, considerando que os docentes lançaram as notas na respetiva 

disciplina que constará no registo académico. Qualquer erro deve ser evitado, uma vez que as correções/alterações 

carecem de autorização do Sr. Reitor. 

Alojamento nas 

residências 

universitárias 

Os estudantes alojados nas Residências Universitárias devem seguir escrupulosamente as regras dos Serviços de 

Acção Social. Os pagamentos devem ser efectuados, sem falta, nos Serviços de Acção Social (Campus da Penha, 

no primeiro andar do edifício da cantina) até ao dia 8 de cada mês. 

Conta de email 

O registo nos Serviços Académicos da Universidade do Algarve dá o direito a uma conta de email da Universidade. 

Para ativar a sua conta de email, deve entrar no servidor da universidade em wmail.ualg.pt, digitar o login com o 

número de estudante e password que lhe serão entregues pelo GRIM.  

Em caso de problemas de configuração ao acesso wireless, deverá dirigir-se ao balcão da biblioteca central entre 

as 14h00 e 15h00 e solicitar o apoio dos técnicos de informática. 

Tutoria Eletrónica 

As tutorias electrónicas estão disponíveis para todos os professores e estudantes no portal da UAlg, em 

www.ualg.pt, entrar na “INTRANET” no canto superior direito. Depois deverá digitar o seu login com o número de 

aluno e password como usuário UAlg (lado esquerdo do menu) e clicar em Tutoria Eletrónica para escolher o ano 

letivo. Se tiver dificuldades envie email para tutoria@ualg.pt  

Serviços 

Académicos 

 on-line 

Poderá aceder ao seu registo académico (dados e notas) através do site https://acad.ualg.pt/e-sca/esca.aspx, 

digitando o seu número de estudante e password. 

Visto de Estudo 

(renovação) 

O GRIM irá agendar uma marcação no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e informará sobre os 

procedimentos e documentos necessários. No entanto, pedidos de alterações ou renovações subsequentes serão 

da responsabilidade do estudante. O Call Centre do SEF está disponível todos os dias das 8:30 às 17:30 através 

do número +351 808202653 (rede fixa) ou +351 808962690 (rede móvel) ou ainda em www.sef.pt 

Deverão entregar no GRIM uma cópia da renovação do visto. 

Antes da partida 

e 

Registro Académico 

O estudante 2 semanas antes do fim do intercâmbio deverá dirigir-se ao Gabinete de Relações Internacionais e 

Mobilidade, para verificar a inscrição nas disciplinas e confirmar o seu plano de estudo.  

Dois dias antes de deixar a Universidade do Algarve o aluno deverá dirigir-se ao Gabinete de Relações 

Internacionais e Mobilidade, para que lhe seja emitido um certificado de frequência.  

O Registo Académico é um documento Institucional que será posteriormente enviado diretamente à Instituição de 

origem e apenas será emitido quando os professores regularizem o lançamento das notas nos serviços académicos 

e após verificação de que os alunos não têm dívidas nas bibliotecas ou no alojamento universitário. 

 


