Portuguese version below

Information Sheet
Dear Student,

Following your acceptance to undertake a mobility period at the University of Porto we hereby send you some useful
Information for your arrival and stay at our university.

Arrival at the U.Porto
Attention: Non-EU nationals must travel with a valid VISA, for the purpose of their stay. Without this, it is not
possible to proceed with the Registration in the University.
Registration Meeting
Click here to see how to get to the Rectorate !!
Before your arrival we will send you an email (email given in the application form) to schedule a registration meeting at the
U.Porto. During this meeting, we will make your registration and give you useful information about your stay at the university
and city of Porto.
Upon arrival, it is mandatory to go to the International Office /Rectorate for your scheduled meeting with the documentation
below:
EU



Passport or ID card;
European Health Insurance Card or Private.

Non-EU




Passport;
Residence Visa or Temporary Stay Visa
Public Health Insurance (Brazil: PB4) or Private.

Important: You can only register at the Faculty after the central registration at Rectorate. Please wait for
information to schedule the meeting.
Welcoming Reception
We are pleased to inform that the U.Porto organizes in each semester a Welcoming Reception for all incoming mobility.
The invitation will be sent after your arrival.

Useful Information
Campus Map
In order to know the location of your faculty(ies) please check the following map of the Campus at:
https://sigarra.up.pt/up/en/WEB_BASE.GERA_PAGINA?p_pagina=campus-reitoria
Integration at U.Porto
For information about academic life at U.Porto, you may consult information online for Mobility Students as well as
information about a group of voluntary students - ESN-Porto (Erasmus Student Network) – with which you can get
in contact before and after your arrival: info@esnporto.org / http://esnporto.org/. You may also get a Buddy in Porto
(buddy@esnporto.org), in case you are interested in a more personalized support.
Public Transportation
Information about BUS and Metro of the city of Porto (timetables, itinerarium) online at:
BUS – http://www.stcp.pt | Metro - http://www.metrodoporto.pt | Interface - www.linhandante.com.
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Medical Assistance
Whenever undertaking a mobility period abroad, one must present a document of proof of Medical Assistance, either private
or public health insurance that should be requested at the home country.
European Union – European Health Insurance Card
Brazil – In this case, there is a Form PB4 (Artº 3 of the Social Security agreement agreement between Portugal and Brazil)
Other – Private Health Insurance
Upon registration at the Faculty, all students are required to pay the School Insurance. This only covers accidents within
the academic context.
For further information on Medical Assistance and Insurances click here.
Language Course
For information about the language courses offered by the U.Porto, please contact Faculty of Arts U.Porto: ple@letras.up.pt.
Intensive Course of Portuguese for Foreigners
https://sigarra.up.pt/flup/pt/web_base.gera_pagina?P_pagina=2419
Other language courses (Spanish, French, English, Italian)
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_tipo_curso_view?pv_tipo_sigla=A&pv_ano_lectivo=2013&pv_origem=C
UR

Accommodation
University Hall of Residence
For those who have requested a place in a Hall of Residence, an answer to the request will be sent in due time.
Private Accommodation
The International Cooperation Services have organized a List of Private Accommodation, which can be consulted at:
http://sites.google.com/site/upprivateaccommodation/.
Please note that, as it refers to private accommodation, the University of Porto cannot assume any responsibility, being all
arrangements agreed between the parts.

Best Regards and have a safe trip to Porto!
See you soon!

International Cooperation
Reitoria da Universidade do Porto | Praça Gomes Teixeira, s/n
4099-002 Porto
Tel: +351 220408056 / 8293 / 8723
E-mail: international@reit.up.pt | Url: www.up.pt

|

http://www.facebook.com/UniversidadedoPorto
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Boletim Informativo
Caro Estudante,
Na sequência da sua aceitação para a realização de um período de mobilidade na Universidade do Porto, junto
enviamos um conjunto de informação útil à sua chegada e estadia na nossa universidade.

Chegada à U.Porto
Atenção: Os Nacionais não-UE deverão viajar com um VISTO válido para o propósito da sua estadia. Caso
contrário, não poderemos prosseguir com o Registo na Universidade.
Reuniões de Registo
Clique aqui para ver como chegar à Reitoria!!
Antes da sua chegada, iremos enviar um e-mail (para o endereço indicado na candidatura) para agendamento online de
uma reunião na Reitoria. Nesta reunião iremos proceder ao seu registo e transmitir mais informações úteis sobre a
estadia na Universidade e na cidade do Porto.
Após a chegada, é obrigatório comparecer nos Serviços da Cooperação Internacional/Reitoria para a reunião agendada,
sendo indispensável a apresentação da seguinte documentação:
União Europeia (UE)



Passaporte ou Cartão de Identidade;
Seguro de Saúde Europeu ou Privado.

Países não membros da União Europeia(UE)




Passaporte;
Visto de Residência ou Visto de Estada Temporária
Seguro de saúde Público (Brasil: PB4) ou Privado.

Importante: só depois poderá matricular-se na Faculdade após o registo central na Reitoria. Por favor aguarde a
mensagem relativa ao agendamento da reunião.

Sessão de Boas-Vindas
É com muito gosto que o informamos de que a U.Porto organiza no início de cada semestre uma Receção de Boas-Vindas
destinada à Mobilidade Incoming. O convite será enviado aquando da sua chegada.

Informações Úteis
Mapa do Campus
Para conhecer a localização da(s) sua(s) faculdade(s) poderá consultar o seguinte mapa do Campus em:
https://sigarra.up.pt/up/pt/WEB_BASE.GERA_PAGINA?p_pagina=campus

Integração na U.Porto
Para mais informações sobre a vida académica na U.Porto, poderá consultar a informação online para Estudantes de
Mobilidade bem como informação sobre o grupo de estudantes voluntários - ESN-Porto (Erasmus Student Network) com quem pode manter contacto antes e depois da chegada: info@esnporto.org / http://esnporto.org/. Poderá também
solicitar um Buddy no Porto (buddy@esnporto.org), se desejar um acompanhamento mais personalizado
Transportes Públicos
Informação acerca dos autocarros e metro na cidade do Porto (horários e percursos) podem ser consultados em:
Autocarros – http://www.stcp.pt | Metro - http://www.metrodoporto.pt | Intermodal - www.linhandante.com.
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Assistência Médica
Sempre que realizar um período de mobilidade noutro país, deve, obrigatoriamente, apresentar um documento
comprovativo da sua Assistência Médica, seja através de um seguro de saúde privado ou público, o qual deve sempre ser
solicitado no País de Origem.
União Europeia - Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD)
Brasil -No caso concreto dos estudantes brasileiros existe o Formulário PB4 (Artº 3º do Acordo de Segurança Social entre
Portugal e o Brasil) que lhes permite beneficiar dos cuidados de saúde prestados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS),
em condições de igualdade com os nacionais portugueses. Os estudantes vinculados à segurança social brasileira deverão
solicitar o formulário PB4 - atestado de direito à assistência médica - emitido pela instituição competente brasileira, que
indicará o período de concessão das prestações médicas.
Outros – Seguro de Saúde Privado
No momento da inscrição na Faculdade, todos os estudantes são obrigados a pagar o Seguro Escolar, que cobre acidentes
ocorridos no contexto das atividades escolares
Para mais informações acerca da Assistência Médica e/ou seguros clique aqui.
Cursos de Língua
Para obter informação acerca dos cursos de língua disponíveis na U.Porto, pode contactar a Faculdade de Letras da
U.Porto: ple@letras.up.pt.
Curso Intensivo de Português para Estrangeiros
https://sigarra.up.pt/flup/pt/web_base.gera_pagina?P_pagina=2419
Outros cursos de língua (Espanhol, Francês, Inglês, Italiano)
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_tipo_curso_view?pv_tipo_sigla=A&pv_ano_lectivo=2013&pv_origem=C UR

Alojamento
Residência Universitária
A quem solicita uma vaga em Residência Universitária a resposta ao pedido será enviada no seu devido tempo.
Alojamento Privado
Os Serviços da Cooperação Internacional elaboraram uma lista de alojamentos privados, que poderá ser consultada em
http://sites.google.com/site/upprivateaccommodation/.
Ressalvamos, no entanto, que atendendo a que se trata de alojamento privado, a Universidade do Porto não assume
responsabilidade nos acordos que surjam entre as partes.
Desejamos-lhe as maiores felicidades e boa viagem.
Até breve, no Porto!

Cooperação Internacional
Reitoria da Universidade do Porto | Praça Gomes Teixeira, s/n
4099-002 Porto
Tel: +351 220408305 / 8293 / 8723
E-mail: international@reit.up.pt | Url: www.up.pt |
http://www.facebook.com/UniversidadedoPorto
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