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Edital n.º 01/2020 

de convocatória da Diretoria de Licenciatura para auxílio na 

pesquisa do Manual de Ingresso e Permanência 

A Diretoria de Licenciatura eleita, por delegação de competência da Senhora Presidente, a 

Dra. Elizabeth Lima, realiza o presente ato de gestão para convocar audiência pública sobre o Manual 

de Ingresso e Permanência, a ser realizada no dia 15 de novembro de 2019 às 15 horas, em sala a 

definir. 

 

O objetivo da atualização do Manual de Ingresso e Permanência é exatamente amparar aqueles 

que pensam em ir para a faculdade, para quem está se candidatando, para quem já se candidatou, para 

quem já está aprovado e não sabe os próximos passos e para quem já está estudando - podendo ainda 

ajudar estudantes de outras instituições nos dados quanto a mobilidade, moradia e vivência. O Manual 

deve fornecer um material com informações completas para - candidatos ou matriculados - estudantes 

da licenciatura, mestrados, doutoramentos, pós-doutoramentos, curiosos, em Erasmus ou tempo 

integral. 

 

Na ordem do dia, as seguintes pautas: 

 

1. Conta bancária 

2. SEF 

3. como tirar o NIF 

4. Visto de estudante/ visto trabalhador 

5. Estatuto trabalhador- Estudante 

6. habitação 

7. transporte (passe lisboa VIVA)  

8. Serviços ( telefonia, luz, gás…) 

9. Onde estudar 

10. alimentação 

11. desporto e saúde 

12. Esclarecimentos sobre a Divisão Académica 

13. Base de dados e método de pesquisa 

14. Acesso ao VPN 

15. Livros e material didáticos dentro e fora da FDUL 

16. método de avaliação de licenciatura ( A e B), mestrado e doutorado; 
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Todas as informações prestadas e sítios sugeridos a serem recolhidos dados são importantes 

para a consolidação do projeto. A pauta é aberta a apresentação de sugestões e conteúdo adicional. 

 

Na oportunidade, também será aberta inscrição para membros auxiliares do Grupo de 

Trabalho para Atualização do Manual de Ingresso e Permanência. As atividades dos membros 

auxiliares são a realização de pesquisas das situações já vividas pela pessoa e a busca de informações 

úteis e com certo grau de profundidade relativamente aos pontos a serem abordados pelo Manual. 
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