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Se nunca foi aluno da NOVA FCSH, deve criar a sua conta de aluno na nossa plataforma Inforestudante – clique no botão Candidatar no menu “Programa de 

Mobilidade”;  

Clique no botão Candidatar, abaixo de “Programa de Mobilidade”; 

 

 

  

https://inforestudante.fcsh.unl.pt/nonio/security/novoRegisto.do
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1. Registe-se com os seus dados pessoais completos, sem alterar o tipo de registo selecionado;  

 

2. Inserir nome completo: primeiro os nomes próprios, depois os apelidos. (Ex: João Manuel Pereira Silva) 
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3. Receberá um e-mail com uma password temporária na sua caixa de e-mail usada para o registo (por favor consulte a sua pasta de SPAM se não 

receber este e-mail em alguns minutos);  
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4. No primeiro acesso, deverá preencher informações pessoais adicionais para completar seu perfil de aluno na plataforma. Basta seguir as instruções. 

 

5. Uma vez concluído o seu perfil de Aluno, pode iniciar o processo de Candidatura à FCSH. Para isso, clique na opção “Incoming Mobility” no 

Inforestudante; 
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6. Clique em Nova Candidatura;  
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7. Preencha os dados solicitados – se a sua cidade ou Universidade não estiverem listadas, por favor contacte mobilidade@fcsh.unl.pt;  

 

 

  

mailto:mobilidade@fcsh.unl.pt
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(cont.) 
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8. Escolha o acordo ao abrigo do qual foi nomeado/a para mobilidade na NOVA FCSH e preencha os dados do coordenador de mobilidade da sua 

instituição de origem;  
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9. Preencha com os seus dados;  
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9.1. ALOJAMENTO 

Caso pretenda candidatar-se a uma vaga nas Residências de Estudantes da Universidade NOVA de Lisboa (UNL), selecione SIM. 

Neste caso, deverá indicar a Residência e o tipo de quarto da sua preferência. Poderá consultar as opções possíveis e outras informações na página web dos 

Serviços de Ação Social (AQUI). 

Critérios de elegibilidade 

Os alunos serão elegíveis para uma vaga nas residências estudantis após a candidatura de mobilidade no Inforestudante ter o estado ACEITE. 

Dado que o número de vagas nas Residências é muito limitado, os alunos com candidatura ACEITE serão ordenados por ordem cronológica, com base no dia 

e hora em que a candidatura de mobilidade no Inforestudante fica com estado Aceite. (A candidatura de mobilidade será Aceite depois de o aluno submeter 

o LA, “Lacrar candidatura”, e o LA ser validado e assinado pelo coordenador de mobilidade na FCSH). 

O Gabinete de Apoio à Mobilidade da NOVA FCSH entregará aos Serviços de Ação Social (SAS) da NOVA a lista ordenada dos alunos elegíveis e os SAS entrarão 

em contacto com os alunos selecionados até ao final de fevereiro. Para mais informações contacte alojamento@fcsh.unl.pt. 

***** 

Clique em “Continuar”. 

 

  

https://sas.unl.pt/alojamento/
mailto:alojamento@fcsh.unl.pt


NOVA FCSH Estudantes de Mobilidade Incoming 
Tutorial para candidatura online 

Página 13 de 24 
 

10.  SELEÇÃO DE CURSO / CONTRATO DE APRENDIZAGEM - REQUISITOS 

Agora irá selecionar/inscrever-se nas disciplinas que irá frequentar na NOVA FCSH. As disciplinas serão automaticamente incluídass no Learning Agreement 

Before Mobility da NOVA FCSH. Após a sua chegada a Lisboa e durante as duas primeiras semanas do semestre, poderá alterar as disciplinas a que estiver 

inscrito/ e então elaborar o Learning Agreement During Mobility. 

 

Ao selecionar as disciplinas deve cumprir os seguintes critérios: 

- Mínimo: 1 disciplina /unidade curricular (pertencente ao departamento da FCSH para o qual foi nomeado de acordo com o acordo bilateral entre a NOVA 

e a sua universidade de origem). 

Se deseja inscrever-se em apenas uma ou duas disciplinas, estas devem ser do departamento para o qual foi nomeado pela sua universidade de origem. Se 

pretender inscrever-se em três ou mais disciplinas, tem de selecionar duas disciplinas do seu departamento e as disciplinas adicionais podem ser de 

outros departamentos da FCSH. Não é possível inscrever-se em disciplinas de outras Faculdades fora da FCSH. 

- Máximo: 30 ECTS por semestre (excluindo curso de língua portuguesa para estrangeiros, caso decida se inscrever); 

- Nível das disciplinas: 

• Estudantes de licenciatura só podem inscrever-se em disciplinas de licenciatura; 

• Os alunos de mestrado devem inscrever-se em pelo menos uma disciplina de mestrado (ou Pesquisa de Tese, código 50846, se aplicável). Estudantes 

de mestrado podem inscrever-se também em disciplinas de licenciatura; 

• Os estudantes de doutoramento devem inscrever-se em pelo menos uma disciplina de doutoramento (ou Investigação de Tese, código 50846, se 

aplicável). Estudantes de doutoramento podem inscrever-se também em disciplinas de licenciatura e mestrado. 

 

- Requisito de Língua: A maioria das nossas disciplinas são lecionadas em português, portanto, a competências na língua Portuguesa devem ser de nível A2 

(mínimo), para que possa acompanhar cursos lecionados em português. 

No entanto, temos uma pequena lista de disciplinas lecionadas em inglês. (Veja lista AQUI). Para estas disciplinas, deverá ter o nível B2 (mínimo) em Inglês. 

- Não deverá selecionar o curso de Português neste momento (precisará fazer um teste de nível e fazer o pagamento do curso antes da inscrição) – se 

estiver interessado no Curso, visite o site e/ou contacte cursoportugues@fcsh.unl.pt. 

 

 

 

https://www.fcsh.unl.pt/international-curricula/
https://ple.fcsh.unl.pt/curso-semestral/
mailto:cursoportugues@fcsh.unl.pt
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10.1.  Pode filtrar os cursos por a) Curso ou por b) Unidade Orgânica ou por c) Nome ou Código do curso 

a) Filtrar por Curso: 

- Selecione o nome do curso que pretende. Estão ordenados alfabeticamente e começam por “Licenciatura em…” “Mestrado em…” ou 

“Doutoramento em…”. 
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- Clique em “Pesquisar” – todas as disciplinas desse curso serão listadas e poderá selecionar as disciplinas a que deseja inscrever-se. 

- Para selecionar um curso, clique em Adicionar. 

- Poderá encontrar informação sobre as u.c. no nosso Guia de cursos  

 

 

 

  

https://guia.unl.pt/pt/2021/fcsh
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b) Filtrar por Unidade Orgânica  

- Selecione o nome da Unidade Orgânica (que corresponde aos departamentos Académicos da FCSH). 

 

 

 

- Clique em “Pesquisar” – todas as disciplinas do departamento serão listadas e poderá selecionar as disciplinas a que deseja inscrever-se. 

 

Lembramos que terá que selecionar disciplinas do departamento para o qual foi nomeado, de acordo o acordo bilateral assinado entre as 

duas universidades (ver página 13 deste tutorial). 
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- Para selecionar uma disciplina clique em Adicionar. 

- Poderá encontrar informação sobre as disciplinas no nosso Guia de cursos  

 

 

 

  

https://guia.unl.pt/pt/2021/fcsh
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c) Filtrar por Nome ou Código do curso 

Pode filtrar as disciplinas de um curso que incluam uma palavra ou palavras específicas 

EX: Listar disciplinas do curso de Licenciatura em Ciências Musicais que contenham a palavra “história” no nome: 
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OR 

 

Poderá filtrar disciplinas de uma Unidade orgânica/departamento que contenham uma palavra/expressão específica. 

 

 

 

Deverá selecionar apenas as disciplinas que indiquem Regime: 2º semestre. 

Lembre-se que só pode selecionar disciplinas até um máximo de 30 ECTS. 

Quando tiver escolhido todas as disciplinas pretendidas, clique em “Continuar” no fundo da página;  
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11. Preencha os dados pessoais solicitados e adicione uma foto (tipo passaporte) – obrigatório. 

12. Clique em “Concluir”; 
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13. Faça o download da sua ficha de candidatura (que será o seu Contrato de Estudos/ Learning Agremeent). 

14. O formulário de inscrição deve ser assinado por si e pelo coordenador de sua universidade de origem. Faça o upload assim que estiver assinado. 

15. Faça upload de uma cópia digital do seu passaporte ou cartão de cidadão (para cidadãos da UE). 

 

 

 

Se a sua universidade de origem pedir a assinatura de outro modelo de Learning Agreement, apenas poderá pedir a assinatura ao coordenador de 

mobilidade após a candidatura na FCSH NOVA estar com estado Aceite.  
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 (cont.) 
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A sua candidatura está pronta – precisa apenas de ser lacrada! Clique em Lacrar (versão PT) / Confirm and close application (versão ING)  

Este passo é fulcral para que a sua mobilidade seja válida e posteriormente aprovada! Caso a candidatura não esteja lacrada, não será considerada nem 

aceite. 

 

  



NOVA FCSH Estudantes de Mobilidade Incoming 
Tutorial para candidatura online 

Página 24 de 24 
 

 

Depois de lacrada, a sua candidatura está pronta! 

 Os nossos serviços vão agora proceder à sua validação e aceitação.  

 

 

 

Até breve na NOVA FCSH!  

Se tiver alguma dúvida ou dificuldade, por favor contacte mobilidade@fcsh.unl.pt.  

 

mailto:mobilidade@fcsh.unl.pt

