FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

PROGRAMA ALMEIDA GARRETT
O Programa Almeida Garrett é um programa de mobilidade interna de estudantes do ensino
superior público universitário, visando promover a qualidade e reforçar a dimensão Nacional do
Ensino Superior. No quadro da mobilidade de estudantes, o Programa Almeida Garrett oferece
a possibilidade de efetuar um período de estudos, com pleno reconhecimento académico,
numa universidade pública portuguesa.
Os estudantes que participam neste Programa apenas pagam propinas na respetiva
universidade de origem.
Não existe a atribuição de bolsas de estudo para apoiar a mobilidade dos alunos selecionados.
DESTINATÁRIOS
Estudantes inscritos em cursos de 1.º ou 2.º Ciclo.
DURAÇÃO DA MOBILIDADE
Um semestre. Nos cursos de 1.º Ciclo a mobilidade apenas pode realizar-se a partir do 2.º ano e
desde que o estudante já tenha realizado pelo menos 60 ECTS. Nos cursos de 2º ciclo, a
mobilidade só pode ocorrer no 2.º semestre. Os estudantes apenas podem efetuar um único
período de mobilidade em universidades nacionais.

RECONHECIMENTO ACADÉMICO
O estudante deverá preencher o plano de estudos tendo em consideração a oferta formativa da
instituição de acolhimento.
O plano de estudos deverá ser assinado pelo beneficiário, pelo Coordenador Local do
Programa AG e pelo Coordenador Local da instituição de acolhimento.
Todas as unidades curriculares que os estudantes efetuam na Universidade de acolhimento
devem ser integralmente reconhecidas pela Universidade origem desde que correspondam ao
que foi previamente definido no Contrato de Estudos.
Qualquer alteração ao Contrato de Estudos inicialmente aprovado deve ser comunicada e
aprovada pela Universidade de origem.
Caso os estudantes se inscrevam em unidades extra curriculares, os créditos das mesmas
poderão não ser reconhecidos pela Universidade de origem.
VIAGEM E ALOJAMENTO
As questões relacionadas com a viagem e com o alojamento são da inteira responsabilidade do
estudante.
As opções de alojamento possíveis são: residências da Instituição de acolhimento disponíveis
para o efeito, pensões, hotéis, apartamentos partilhados com outros estudantes ou quartos em
casas de famílias.
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES
Universidade dos Açores
Universidade do Algarve
Universidade de Aveiro
Universidade da Beira-Interior
Universidade de Coimbra
Universidade de Évora
Universidade da Madeira
Universidade do Minho
Universidade do Porto
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
PRAZOS DE CANDIDATURA
Os prazos para apresentação de candidaturas para os alunos da FFUL decorre de 1 de março a
30 de abril.
DOCUMENTOS PARA A CANDIDATURA
Os estudantes interessados em participar no Programa Almeida Garrett devem reunir os
seguintes documentos e apresentá-los nos Serviços Académicos:
- Formulário de Candidatura
- Contrato de Estudos
CONTACTOS
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