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campI da alamEda,
taguspark  
E lourEs
InstItuto  
superIor técnIco
www.tecnico.ulisboa.pt

campus da ajuda
Faculdade
de arquItectura
www.fa.ulisboa.pt

Faculdade de MedIcIna
VeterInárIa
www.fmv.ulisboa.pt

InstItuto superIor  
de agronoMIa
www.isa.ulisboa.pt

InstItuto superIor  
de cIêncIas socIaIs  
e polítIcas
www.iscsp.ulisboa.pt

campus do chIado
Faculdade  
de Belas-artes
www.fba.ulisboa.pt 

campus da cIdadE
unIvErsItárIa
Faculdade de cIêncIas
www.ciencias.ulisboa.pt

Faculdade de dIreIto
www.fd.ulisboa.pt

Faculdade de FarMácIa
www.ff.ulisboa.pt

Faculdade de letras
www.letras.ulisboa.pt

Faculdade de MedIcIna
www.medicina.ulisboa.pt

Faculdade  
de MedIcIna dentárIa
www.fmd.ulisboa.pt

Faculdade 
de psIcologIa
www.fp.ulisboa.pt

InstItuto  
de cIêncIas socIaIs
www.ics.ulisboa.pt

InstItuto de educação
www.ie.ulisboa.pt

InstItuto de geograFIa
e ordenaMento  
do terrItórIo
www.igot.ulisboa.pt

estádIo unIVersItárIo 
de lIsBoa
www.estadio.ulisboa.pt

campus do jamor
Faculdade de 
MotrIcIdade HuMana
www.fmh.ulisboa.pt

campus 
do QuElhas
InstItuto superIor  
de econoMIa e gestão
www.iseg.ulisboa.pt

a maIor unIvErsIdadE portuguEsa
18 Escolas, Em 8 campI

a universidade de lisboa (ulisboa) é a maior e mais prestigiada 
universidade portuguesa, e uma das principais universidades 
europeias.

composta por 18 escolas e mais de 100 unidades de Investigação, 
cerca de 50.000 estudantes, 4.000 professores, 2.500 funcionários 
não docentes e 400 cursos conferentes de grau, a universidade 
de lisboa é um espaço privilegiado de ensino, investigação, 
inovação, desporto, cultura e arte. 

Herdeira de uma tradição universitária com mais de sete séculos, 
a Universidade de Lisboa adquire a sua atual configuração em 
julho de 2013, após a fusão das anteriores universidade técnica 
de lisboa e universidade de lisboa.

EnsIno E InvEstIgação dE QualIdadE 
abrangÊncIa dE sabErEs 
Espaço dE cultura, artE E dEsporto

envolvida com a sociedade portuguesa e a região de lisboa, a 
ulisboa assume a sua responsabilidade de dinamização da cidade 
de lisboa como uma das grandes capitais europeias da cultura e 
da ciência. anualmente, a ulisboa acolhe mais de um milhar de 
estudantes estrangeiros.

a qualidade da investigação, inovação e cultura das escolas e 
unidades de Investigação da ulisboa atrai um número crescente 
de talentos internacionais que procuram os grupos de investigação, 
na ulisboa, para desenvolver projetos de investigação ao mais 
alto nível.

assumindo a prática desportiva como uma das facetas da formação 
universitária, a ulisboa integra o estádio universitário de lisboa 
situado no campus da cidade universitária, uma infraestrutura 
com instalações de desporto e lazer aberta à universidade e à 
cidade de lisboa.

a ulisboa, líder a nível nacional e internacional, assume assim o 
seu lema: uma universidade de lisboa para o mundo.

cErca dE 50.000 EstudantEs
100 unIdadEs dE InvEstIgação
400 cursos


