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Estudantes Internacionais na Faculdade de Arquitetura da Universidade de
Lisboa
(International Students in the Faculty of Architecture of the University of
Lisbon)
DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE [DELIVERED DOCUMENTS]:
a) Fotocópia simples do Passaporte ou do Bilhete de Identidade estrangeiro [Photocopy of passport or foreign ID card];
b) Declaração, sob compromisso de honra, de que o candidato não tem nacionalidade portuguesa nem está abrangido por nenhuma das
condições que, de acordo com EEI, não lhe confiram a condição de Estudante Internacional [Declaration, under oath, that the candidate does
not have Portuguese nationality and is not covered by any of the conditions which, according to ERA, do not give it the status of International
Student];

c) Documento comprovativo da conclusão do ensino secundário português ou equivalente, ou, se a qualificação académica não corresponder ao
ensino secundário português, documento comprovativo de que ela faculta, no país em que foi obtida, o acesso ao ensino superior,
devidamente validado pela entidade competente desse país [Document the completion of the Portuguese secondary school or equivalent, or, if
the academic qualification does not match the Portuguese education system, a document showing that it provides in the country where it was
obtained, access to higher education, validated by the entity competent in that country ];
Documentos comprovativos de [Documents showing]:

d) Classificação final no ensino secundário português, ou equivalente, indicando qual a escala de classificação em que é expressa [Final standings
in the Portuguese secondary education, or equivalent, indicating that the rating scale in which it is expressed ];
e) Qualificação académica de acordo com os n.os 2 a 5 do artigo 4.º , do Despacho nº 8175-B/2014[Academic qualifications in accordance with
paragraphs 2-5 of Article 4, of Despacho nº 8175-B/2014];
f) Diploma DEPLE ou Diploma DIPLE, ou certificado B1 ou B2 emitido por uma Escola da ULisboa, ou declaração do nível B1 de domínio da língua e
cultura portuguesa, sempre que o candidato não tenha frequentado o ensino secundário em língua portuguesa [DEPLE Diploma or DIPLE
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Diploma or certificate B1 or B2 issued by a School ULisboa, or statement of B1 level domain of the Portuguese language and culture, where the
candidate has no upper secondary education in Portuguese];

Os documentos referidos nas alíneas c) e d), devem ser visados pelo serviço consular ou apresentados com a aposição da Apostila de Haia pela
autoridade competente do Estado de onde é originário o documento e, sempre que não forem emitidos em português, inglês, francês ou espanhol,
devem ser traduzidos para um destes idiomas [The documents referred to in c) and d) , must be approved by consular service or presented with the
affixing of the Hague Apostille by the competent authority of the State where the document originated and where they are not issued in Portuguese,
English, French or Spanish, must be translated into one of these languages].

