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Até ao dia 11 de abril, podes candidatar-te às Bolsas de Consciência Social da Universidade de Lisboa
para o presente ano letivo, que se dirige a estudantes com  insuficiência económica .
 
 Com inscrições abertas, as Bolsas de Consciência Social da Universidade de Lisboa (U.Lisboa) querem
combater o abandono e insucesso escolar, com apoios extraordinários a estudantes da universidade
com dificuldades económicas. Estudantes bolseiros podem, também, candidatar-se a este apoio.
 
 Promovida pelos Serviços de Ação Social, a iniciativa nasce no âmbito da responsabilidade social da
U.Lisboa para apoiar os estudantes que se encontrem em  situação comprovada de insuficiência
económica . Entre os seus objetivos estão o combate ao abandono e insucesso escolar e a contribuição
para a aquisição de  competências transversais socialmente úteis , através de uma  compensação em
dinheiro, ou de ajudas extraordinárias .
 
 Os apoios extraordinários podem ser dados através da alimentação, transportem, alojamento,
propinas e outras necessidades do estudante.
 
 Podem candidatar-se todos os estudantes matriculados e inscritos no 1º ou 2º ciclos da U.Lisboa, que
 prioritariamente não estejam abrangidos pela ação social estatal e que, no decurso do ano letivo, se
encontrem em situação de grave carência económica . No entanto, poderão, ainda, ser atribuídas
bolsas a estudantes bolseiros.
 
 Os alunos devem comprovar as suas dificuldades económicas e demonstrar aproveitamento escolar
no anterior ano de estudos.
 
 Os interessados devem realizar o processo de candidatura até ao dia 11 de abril, com o envio dos
documentos presentes nosite da iniciativa: formulário de candidatura, declaração de honra e
declaração de compromisso. Deves, ainda, digitalizar e enviar vários documentos que podes consultar
na lista  documentos necessários , disponível online.
 
 Toda a documentação deve ser enviada pata consciencia.social@sas.ulisboa.pt. Podes, ainda,
consu l t a r  o  r egu l amento  aqu i .  Em caso  de  dúv idas ,  env i a  um e -ma i l  pa ra
consc i enc i a . soc i a l@sas .u l i sboa .p t  ou  con tac ta  o  número  21  780  39  80 .
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