
 
 
 

AVISO 

ABERTURA DE CANDIDATURAS AO CONCURSO ESPECIAL DE ACESSO E 

INGRESSO PARA ESTUDANTES INTERNACIONAIS  

ANO LETIVO 2021/2022 

CICLOS DE ESTUDOS CONDUCENTES AO GRAU DE LICENCIADO 

 

 

Considerando que, de acordo com o artigo 4.º, n.º 1, do Estatuto do Estudante Internacional 

(EEI), o ingresso de estudantes internacionais nas instituições de ensino superior em ciclos 

de estudos conducentes ao grau de licenciado realiza-se, exclusivamente, através de 

Concurso Especial de Acesso e Ingresso para Estudantes Internacionais (CEAIEI), 

excetuando os casos em que o ingresso é efetuado através dos regimes de reingresso e de 

mudança de par instituição/curso. 

 

Considerando que o Despacho n.º 10561/2020, de 29/10, do Reitor da Universidade de 

Lisboa fixou o calendário do CEAIEI 2021/2022 e que o número de vagas para o 1.º ciclo 

de estudos na Faculdade de Motricidade Humana (FMH) foi aprovado pelo Reitor da 

Universidade de Lisboa, conforme previsto no artigo 7.º, n.os 1 e 5, do Regulamento de 

acesso e ingresso para estudantes internacionais da Universidade de Lisboa (ULisboa). 

 

Considerando ainda que, de acordo com o artigo 23.º, n.º 2, do Regulamento, as condições 

específicas referentes a prazos, vagas, processo de candidatura e seleção, valor da inscrição 

e emolumentos, bem como outras condições devem ser definidas no Aviso ou Edital de 

abertura de candidaturas. 

 

Determino, ao abrigo do artigo 25.º, alínea b), dos Estatutos da Faculdade de Motricidade 

Humana da Universidade de Lisboa, a abertura do Concurso Especial de Acesso e Ingresso 

para Estudantes Internacionais no ano letivo de 2021/2022 e no ciclo de estudos 

conducentes ao grau de licenciado, nos seguintes termos: 

 

1. VAGAS 

Licenciatura em Ciências do Desporto – 24 

Licenciatura em Dança – 3 

Licenciatura em Gestão do Desporto – 8 

Licenciatura em Reabilitação Psicomotora – 7  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/146924570/details/maximized


 
 
 
2. CALENDÁRIO 

1.ª Fase 

Candidaturas:  de 1 de janeiro a 19 de fevereiro de 2021 

Validação e seriação das candidaturas: até 5 de março de 2021 
Divulgação de resultados: até 8 de março de 2021 
Pré-inscrição/reserva da vaga: de 9 a 23 de março de 2021 

Eventual colocação de suplentes: de 24 a 30 de março de 2021 
Divulgação de vagas sobrantes: até 31 de março de 2021 
  

2.ª Fase 

Candidaturas:  de 1 de abril a 31 de de maio de 2021 
Validação e seriação das candidaturas: até 17 de junho de 2021 

Divulgação de resultados: até 21 junho 2021 
Pré-inscrição/reserva da vaga: de 21 de junho a 2 de julho de 2021 
Eventual colocação de suplentes: de 5 a 9 de julho de 2021 

Divulgação de vagas sobrantes: até 14 de julho de 2021 

 
3.ª Fase 

As vagas sobrantes após a segunda fase, caso existam, serão disponibilizadas para uma 
terceira fase de candidaturas e serão apreciadas por ordem de entrada. 

Inscrição e matrículas 

Entre agosto e setembro de 2021 (datas a divulgar). 

 

3. CANDIDATURAS E SERIAÇÃO 

Regulamento  de ingresso   e   acesso  para   estudantes   internacionais da Universidade 

de Lisboa disponível em: 

http://www.fmh.ulisboa.pt/images/site/candidatos/Estudante_Internacional/regulamento_i

ngresso-acesso_estudantes_internacionais_ulisboa_20191918. 

 

4. PRÉ-REQUISITOS 

Nos termos do previsto no artigo 6.º do Regulamento, são exigidos pré-requisitos para a 

frequência das licenciaturas em Ciências do Desporto, Dança e Gestão do Desporto, tendo 

em conta as suas condições específicas, cuja avaliação é feita pela FMH-ULisboa. 

 

http://www.fmh.ulisboa.pt/images/site/candidatos/Estudante_Internacional/regulamento_ingresso-acesso_estudantes_internacionais_ulisboa_20191918
http://www.fmh.ulisboa.pt/images/site/candidatos/Estudante_Internacional/regulamento_ingresso-acesso_estudantes_internacionais_ulisboa_20191918


 
 
 

Os candidatos que não possam apresentar o comprovativo da aprovação nos pré-requisitos 

no momento da candidatura, realizarão as respetivas provas no prazo máximo de três meses 

após o início do ano letivo 2021/2022. 

 

A especificação dos pré-requisitos é feita nos termos da deliberação da Comissão Nacional 

de Acesso ao Ensino Superior, a publicar no Diário da República e a publicitar no site da 

Direção-Geral do Ensino Superior. 

 

5. TAXAS E EMOLUMENTOS 

Candidatura ao CEAIEI - € 100,00 

Provas de pré-requisitos - € 70,00 

Propina anual - € 7.000,00, dos quais 30% são pagos no momento da Pré-inscrição (Reserva 

de vaga) 

Pré-inscrição (Reserva de vaga) – € 2.100,00 

Seguro escolar anual – Conforme preços a vigorar no ano letivo 2021/2022 

Inscrição e matrícula - € 60,00 

 
Em caso de desistência, não há lugar à devolução do pagamento de taxas ou emolumentos. 
 

 

 

Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, em 30 de dezembro de 2020 

 

 

 

O Presidente 

 

 

Luís Bettencourt Sardinha 
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