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Contactos para a mobilidade “incoming”

Mobilidade de estudantes “incoming”
E-mail: dri.intstudy@uc.pt
Mobilidade de pessoal docente e não-docente “incoming”
E-mail: dri.staff@uc.pt
Acordos bilaterais
E-mail: dri.projects@uc.pt

Horário de atendimento a estudantes
“incoming”

Segunda a Quinta: 9h30-13h00
Casa da Lusofonia
Pólo I – Universidade de Coimbra
Rua do Arco da Traição
3000-056 COIMBRA
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CANDIDATURAS
Prazos de nomeação
(apenas aplicável a “Outras Mobilidades/
Convénios”)

1 de janeiro a 1 de março

Prazos de candidatura

1.º semestre: 1 de março a 15 de julho
2.º semestre: 1 de setembro a 15 de dezembro

Candidaturas

Os estudantes “free mover” e os estudantes ao abrigo do Erasmus ou de
Outros Programas de Mobilidade/ Convénios devem efectuar as suas
candidaturas online em www.uc.pt/en/driic/mobilidade/in

Os estudantes ao abrigo de “Outras Mobilidades/ Convénios” têm que ser
obrigatoriamente nomeados pelas suas universidades de origem.

Todos os estudantes são vivamente aconselhados a ler o guia de
candidatura antes de iniciar a candidatura online.

ALOJAMENTO
Alojamento

Os estudantes de mobilidade podem requerer alojamento nas residências
universitárias ou em ofertas privadas registadas na plataforma de
alojamento da Universidade de Coimbra disponível online em
www.uc.pt/go/alojamento

INFORMAÇÃO ACADÉMICA
Calendário académico

1.º Semestre: setembro a dezembro
Férias de Natal: duas últimas semanas de dezembro até ao início da
primeira semana de janeiro
Exames (época normal) – 1.º semestre: primeira semana de janeiro até à
primeira semana de fevereiro
2.º Semestre: de fevereiro a junho
Férias da Páscoa: uma semana no mês da Páscoa
Pausa Lectiva (Queima das Fitas): uma semana em maio
Exames (época normal) – 2.º semestre: junho a julho
Exames (época de recurso): julho
Férias de Verão: 1 a 31 de agosto

Sistema de avaliação

A avaliação pode incluir a elaboração de trabalhos escritos, teses,
relatórios, realização de projectos, exames escritos e orais. Todas estas
formas de avaliação podem ser realizadas durante e/ou no final de cada
semestre. Informação mais detalhada pode ser encontrada na descrição
dos conteúdos das diferentes unidades curriculares de cada curso.
1. A avaliação final de uma unidade curricular é expressa através de uma
classificação na escala numérica de 0 a 20 valores, considerando-se
aprovação a obtenção de um mínimo de 10 valores.
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2. A classificação final do curso é expressa no intervalo 10-20 da escala
numérica inteira de 0 a 20.
3. A classificação final do curso é a média aritmética ponderada de todas
as unidades curriculares elegíveis no curso em que o estudante obteve
aprovação, independentemente de serem indispensáveis para terminar o
curso, em que o peso da classificação de cada unidade curricular é igual
ao seu número de créditos ECTS.
4. A classificação final deve ser acompanhada de uma menção qualitativa,
expressa na seguinte escala: Suficiente (10 a 13), Bom (14 e 15), Muito
bom (16 e 17) e Excelente (18 a 20).
Os Serviços Académicos de cada Faculdade (chamados de Bedel, em
algumas delas) tratam de todos os assuntos relacionados com exames e
notas.
Requisitos linguísticos

Como a maioria das unidades curriculares são lecionadas em português,
os estudantes Erasmus são vivamente aconselhados a fazer curso de
preparação OLS disponível online (o acesso é fornecido pela instituição de
origem). Outros estudantes que não falem português também podem
fazer a unidade curricular semestral "Língua Portuguesa Erasmus" na UC,
desde que a incluam no seu plano de estudos quando se candidatam à
mobilidade. Podem ainda participar do Curso Intensivo de Preparação
Linguística no início de cada semestre, em setembro e fevereiro
(frequência sujeita ao pagamento de uma taxa).
Existem várias unidades curriculares lecionadas em língua inglesa, e, na
maioria dos casos, os estudantes de intercâmbio podem ser autorizados
pelos professores a redigir os exames ou a entregar os trabalhos escritos
em inglês (ou noutra língua, se ambas as partes a conhecerem). As
unidades curriculares dos cursos de Línguas Modernas são geralmente
lecionadas nas línguas que fazem parte dos planos de estudo (português,
inglês, francês, espanhol, alemão, italiano ou neerlandês).
Cursos de línguas e culturas
O Centro de Línguas da Faculdade de Letras da UC oferece uma grande
variedade de oportunidades para os estudantes aperfeiçoarem as suas
capacidades linguísticas em português e noutras línguas, desde as línguas
europeias até às línguas orientais. Estes cursos são lecionados por
falantes nativos.

Informação sobre os cursos

Os planos de estudo dos cursos estão disponíveis em
www.uc.pt/ects/catalogo
Para pedidos de informação específicos poderá ser contacto o
coordenador departamental ECTS.

Sistema Europeu de Transferência e
Acumulação de Créditos

Todos os cursos da Universidade de Coimbra estão organizados de
acordo com o ECTS. Para informação mais detalhada ver www.uc.pt/ects

Informação sobre os coordenadores
departamentais ECTS

A Universidade de Coimbra tem um coordenador para a mobilidade
(coordenador ECTS) por Faculdade; cada Faculdade nomeia um
coordenador ECTS por área de estudo/departamento. Estes
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coordenadores trabalham em contacto directo com a Divisão de Relações
Internacionais, e são responsáveis pelos processos de reconhecimento
académico dos estudantes de mobilidade.
Os seus contactos estão disponíveis em www.uc.pt/ects

LIGAÇÕES ÚTEIS SOBRE PORTUGAL, A CIDADE E A UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Como chegar a Coimbra

Sítio web da Divisão de Relações Internacionais
www.uc.pt/driic/mobilidade/ac

Orientação à chegada e durante os
estudos

Sítio web da Divisão de Relações Internacionais
www.uc.pt/driic/mobilidade/ac/

Sobre a Universidade de Coimbra

Sítio web oficial do circuito turístico da Universidade de Coimbra
visit.uc.pt

Sobre Coimbra

Sítio web oficial de turismo de Coimbra
www.turismodecoimbra.pt/

Sobre Portugal

Sítio web oficial de turismo de Portugal
www.visitportugal.com
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