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Calendário de Atos ERASMUS 

Ano Letivo 2019/2020 

 

 

Ação Início Fim 

Nomeação dos estudantes junto da instituição de 

acolhimento 
Março 2019 Março 2019 

Candidaturas diretas à instituição de acolhimento 
Prazos estipulados pela instituição de acolhimento. 

A consultar pelo aluno. 

Aceitação da instituição de acolhimento Entre 4 a 8 semanas após fim do prazo de candidaturas. 

Preenchimento da Ficha Estudante ERASMUS 

(online) 
29 de Abril 2019 11 de Maio 2019 

Entrega dos documentos do período de mobilidade 

ERASMUS  
29 de Abril 2019 11 de Maio 2019 

Assinatura da Ficha Estudante ERASMUS De 20 a 22 de Maio 2019. 

Entrega do Learning Agreement for Studies 
Preenchimento obrigatório e assinatura de todas as partes envolvidas antes do início da mobilidade, até ao 

limite de 22 de Maio 2019 (salvo outras indicações da instituição de acolhimento). 

Alteração ao Learning Agreement for Studies 

Até 30 dias após a data de início de mobilidade. 

1º Semestre: até ao limite de 30 de Novembro 2019.  

2º Semestre: até ao limite de 30 de Abril 2020.  

Distribuição provisória de verbas e comunicação 

de atribuição Bolsas ERASMUS  
A divulgar oportunamente. 

Distribuição final de verbas para atribuição Bolsas 

ERASMUS 

Prazos estipulados pela Reitoria da Ulisboa, a informar posteriormente  

e comunicar aos estudantes em caso de alteração face à distribuição provisória. 

Inscrição nas unidades curriculares da FBA  

(1º e 2º semestre) 

Prazos estipulados pela FBA para todos os estudantes. 

Os alunos em mobilidade ERASMUS deverão manter os seus deveres perante a FBA, nomeadamente a 

realização da inscrição nos prazos fixados. 

Inscrição nas unidades curriculares da instituição 

de acolhimento (1º e 2º semestre) 
Prazos estipulados pela instituição de acolhimento. 

Entrega dos documentos finais do período de 

mobilidade ERASMUS 
No prazo de 15 dias após o regresso da mobilidade (a contar da data de fim da mobilidade). 

 

A Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa reserva o direito de recusar a receção de documentos fora dos prazos acima estipulados, podendo 

ainda aplicar o pagamento de atos fora do prazo. 


