Mobilidade Outgoing
Mobilidade para ESTUDOS
G A BI N ETE DE R E L A ÇÕES I N T ERNACIONAIS
FACUL DA DE DE ECON OM I A DA U N I V E RSI DADE DE COI M BR A
A N O L E T IVO 2 0 2 2/2023

FEUC - GRI

1

A) Condições específicas
▪ Ter obtido aprovação, até ao final de julho de 2021, às seguintes unidades curriculares:
Licenciatura
Economia
Gestão
Sociologia
Relações Internacionais

Unidades Curriculares e pré-requisitos
Álgebra Linear, Cálculo I, Macroeconomia I e
Microeconomia I
Matemática I e Introdução à Gestão
Introdução à Sociologia e Metodologia de Pesquisa
Língua Inglesa I e Teorias de Relações Internacionais
I, ter realizado, até ao final do semestre anterior à
mobilidade, pelo menos, 60 ECTS.

NOTA: o/a estudante que se encontre prescrito/a não pode sair em mobilidade
FEUC-GRI
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B) INTRODUÇÃO
▪ inscrição online (através do inforestudante):
selecionar mobilidade para estudos
▪ Mobilidade nacional (programa ALMEIDA GARRETT) ou no estrangeiro (ERASMUS+ / OUTRAS
MOBILIDADES);
No caso do Programa ERASMUS+, estar inscrito/a na Universidade de Coimbra e matriculado em
estudos que conduzam a um grau reconhecido;
▪ Estudantes de 1º ciclo: estar matriculado/a, no mínimo, no 2º ano, o que significa ter realizado
até ao final do semestre anterior à mobilidade o mínimo de 48 ECTS;

FEUC-GRI
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B) INTRODUÇÃO
▪ Duração: 2 meses (completos, no caso do Programa ERASMUS+);
▪ Realização de unidades curriculares que constam no plano curricular (caso contrário, o estudante terá
que devolver a bolsa [ERASMUS+], na totalidade);
▪ Correspondência feita por email (update do email pessoal na plataforma, USANDO
PREFERENCIALMENTE, OUTRO ENDEREÇO QUE NÃO O HOTMAIL)

FEUC-GRI
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C) INSCRIÇÃO
▪ Aceder ao Inforestudante https://inforestudante.uc.pt/nonio/security/login.do;

▪ No menu ‘Candidaturas’, Candidaturas Mobilidade
Outgoing » Seleção da matrícula com a qual pretende
realizar o período de mobilidade (ECO, GES, RI, SOC);
▪ Selecionar ‘Nova Inscrição’, (LER!) e declarar que leu e
aceitou as condições contidas no Guia de Candidatura

FEUC-GRI
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C) INSCRIÇÃO
▪ Definição do tipo de mobilidade – Erasmus+ e/ou Outras Mobilidades (Almeida Garrett, Convénios, MAUI,

AEN, …);
▪ Regime da Mobilidade: 1º semestre, 2º semestre;

▪ Âmbito da mobilidade: Estudo
▪ Duração: data de entrada e de partida
(de acordo com o previsto da mobilidade que escolheu)
NB: Programa Erasmus - mobilidade para estudos - tem uma duração mínima de 2 meses completos);
▪ Selecionar o botão ‘continuar’.

FEUC-GRI
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C) INSCRIÇÃO
▪ Definição, por ordem de preferência, das 3 opções onde pretende realizar a mobilidade;

Lista de protocolos de mobilidade estudantil da FEUC:
ERASMUS+ (EM ATUALIZAÇÃO) :
https://www.uc.pt/feuc/internacionalizacao/docs/estudantes/2021-22/lista_univs._ERASMUS_2021-22.pdf

OUTRAS MOBILIDADES (EM ATUALIZAÇÃO) :
https://www.uc.pt/feuc/internacionalizacao/docs/estudantes/2021-22/lista_univs._ERASMUS_2021-22.pdf

▪ Opção 1: alterar – Escolha do país, cidade da Instituição, Instituição de acolhimento e respetiva área de estudos
» Terminar alteração;
▪ Opção 2 e opção 3 – repetir o mesmo procedimento

FEUC-GRI
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C) INSCRIÇÃO
▪ Preenchimento da PROCURAÇÃO (NB)

+
▪ Preenchimento dos DADOS DO PROCURADOR (pessoa indicada que ficará responsável por tratar dos seus
assuntos durante a sua ausência)

▪ DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS: DECLARAÇÃO DE IBAN e COMPROVATIVO DE IBAN e SWIFT CODE
(pode ser um talão do MB/ATM), tudo junto, num único ficheiro
▪(NB) A procuração tem que ser assinada pelo(a) candidato(a)!

FEUC-GRI
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A inscrição está concluída quando…
… o estudante realizar o upload de todos os documentos solicitados:
◦ Declaração: fazer o download, assinar e fazer o upload;
◦ Comprovativo do IBAN: upload do comprovativo do IBAN e SWIFT code;

◦ Procuração: fazer o download, assinar, digitalizar e fazer o upload.
» LACRAR A INSCRIÇÃO.

» Mais informação em Tutorial

de inscrição para estudos e estágios

https://www.uc.pt/driic/estudantesOUT/2019-2020/Tutorial_inscricao_outgoing_nov18_v0.pdf

FEUC-GRI
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D) CANDIDATURA
▪ O estudante vai ser notificado de que a sua inscrição foi:
▪ ACEITE: pode avançar com a candidature (PRAZO-LIMITE: 1 DE MAIO);
▪ CONDICIONADA: candidatura acompanhada pelo Coordenador e pela DRI. O estudante poderá ter
que alterar a instituição de acolhimento;
▪ NÃO ACEITE: não tem permissão para avançar com a candidatura.

FEUC-GRI
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D) CANDIDATURA
▪ Nesta altura é necessário ter já o CONTRATO DE ESTUDOS definido e validado pelo(a) Coordenador(a)
Departamental;

▪ Verificar se a instituição de acolhimento tem formulários próprios e/ou sistemas de candidatura online de
preenchimento obrigatório:
▪ Se SIM, deve preencher cuidadosamente TODA a informação solicitada (SE NECESSARIO, com o auxílio do GRI/FEUC);
▪ ANTES de fazer o upload destes documentos deve sempre verificar com o GRI/FEUC se informação foi corretamente
preenchida, nomeadamente (e entre outros pontos), os dados dos contactos (tanto na instituição parceira como na FEUC);

▪Posteriormente, e depois de confirmados estes dados, o/a estudante deverá também submeter o ficheiro através do
InforEstudante (Ficha de Candidatura da Instituição de Acolhimento).

▪ Nenhum estudante pode sair em mobilidade sem ter um seguro de saúde válido para o país de acolhimento
(Cartão Europeu de Seguro de Doença, seguro privado, etc.)

▪ VISTO

DE ESTUDOS válido, sempre que necessário (ERASMUS+: estudantes com nacionalidade não Europeia;
OMs: outros destinos que não a EUROPA)

FEUC-GRI
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D) CANDIDATURA
1) Logo que tenha uma (1ª) versão validada do CONTRATO DE ESTUDOS, deve:

▪Aceder ao Inforestudante - https://inforestudante.uc.pt/nonio/security/login.do;
▪ No menu ‘Candidaturas’, Candidaturas Mobilidade Outgoing » Selecionar a matrícula no
âmbito da qual fez a inscrição;

▪ Clicar na ‘lupa’ » ‘Criar Candidatura’ » Selecionar o curso e escolher as unidades curriculares
que foram validadas na sua proposta e às quais pretende ter creditação, fazendo a
correspondência com as unidades curriculares da instituição de acolhimento;

» Mais informação em Tutorial de candidatura para estudos
https://www.uc.pt/driic/estudantesOUT/2021-2022/Tutorial_candidatura

FEUC-GRI
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B) CANDIDATURA
2) Posteriormente terá que declarar as suas Competências Linguísticas (língua de trabalho da instituição de destino e nível de
conhecimento da(s) mesma(s))

▪ Online Linguistic Support (OLS) / Apoio Linguístico online (ERASMUS+)
(OBRIGATÓRIO para todos os participantes em atividades de mobilidade)
1. teste 1 (avaliação da competência linguística do estudante (obrigatório)
2. curso de língua (facultativo)
3. teste 2 avaliação da competência linguística do estudante – NO FINAL DA MOBILIDADE (obrigatório)
Os testes de avaliação e os cursos de Língua OLS não têm custos para os estudantes;
uma, eventual, nota negativa no teste não impede o estudante de fazer a mobilidade

▪ LÍNGUAS
- 1ª Fase: Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Neerlandês
- Posteriormente: todas as línguas da UE

http://erasmusplusols.eu/

FEUC-GRI
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RESUMINDO…
▪ Calendário:

DEZEMBRO E JANEIRO

INSCRIÇÃO

FEVEREIRO

Entrevista, seriação e colocação

MARÇO

Entrega e Avaliação do Plano de Estudos

ATÉ
1 DE MAIO (sem. 1)

CANDIDATURA online

30 DE SETEMBRO (sem. 2)

GRI-FEUC
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Outras informações:
COMPETÊNCIAS LINGUÍSTICAS E CERTIFICADOS
Sugestão e contactos:

IH Coimbra - Olivais
Rua Brigadeiro Correia Cardoso, 10
3000-083 Coimbra
info.o@ihcoimbra-osc.com
Tel: 239 44 03 30
IH Coimbra - Santa Clara
Rua Antonio Augusto Goncalves, 47
Santa Clara
3040-241 Coimbra
info.sc@ihcoimbra-osc.com
Tel: 239 44 03 30

FEUC-GRI
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Outras informações:
E-LOCAL – Aprenda línguas online!
▪ 6 cursos de línguas online, num percurso de aprendizagem
autónoma de iniciação, nível A1: finlandês, húngaro, italiano,
neerlandês, polaco ou português;
▪ Gratuito para estudantes da UC (registo com o email do
Inforestudante).

http://www.ces.uc.pt/extensao/elocal/

FEUC-GRI
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Mobilidade Outgoing
Mobilidade para ESTÁGIO
G A BI N ETE DE R E L A ÇÕES I N T ERNACIONAIS
FACUL DA DE DE ECON OM I A DA U N I V E RSI DADE DE COI M BR A
A N O L E T IVO 2 0 2 2/2023

Dezembro 2019

FEUC - GRI
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A) INTRODUÇÃO
▪ inscrição online (através do inforestudante):
selecionar (âmbito da mobilidade:) ESTÁGIO
▪Programa ERASMUS+
▪ OUTRAS MOBILIDADES (Convénios)

No caso do Programa ERASMUS+:
►estar inscrito/a na Universidade de Coimbra e matriculado em estudos que conduzam a um
grau reconhecido;

►o(a) estudante é elegível pelo período máximo de 1 ano após a conclusão do grau, devendo
ser selecionado(a) durante o último ano de estudos
FEUC-GRI
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A) INTRODUÇÃO
▪ Duração: de 2 meses (completos, no caso do Programa ERASMUS+), mínimo, a 12 meses ;
▪ Realização de um período de estágio cujas atividades irão constar do plano de estágio, validado
pelas três partes envolvidas (estudante, instituição de origem e instituição de destino);
▪ Correspondência feita por email (update do email pessoal na plataforma, USANDO
PREFERENCIALMENTE, OUTRO ENDEREÇO QUE NÃO O HOTMAIL)

FEUC-GRI
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A) INTRODUÇÃO
▪ É dever do estudante procurar e propor a instituição de acolhimento.
▪ Poderão ser realizados protocolos com novas instituições do interesse do estudante, desde que
verificada a relevância e idoneidade da instituição em causa.
▪ Na FEUC, e em geral, os ESTÁGIOS têm reconhecimento no Suplemento ao Diploma.
EXCECIONALMENTE poderão ser reconhecidos como estágios curriculares. Neste caso, o
processo terá, primeiro, que ser avaliado pelo Gab. de Estágios da FEUC e só posteriormente
terá enquadramento nas atividades do GRI/FEUC.
NOTA: Nos estágios curriculares o estudante tem de obter aprovação nos seminários em
funcionamento na FEUC durante a sua mobilidade. Para o efeito deve contactar previamente o(s)
docente(s) responsável(eis) por esse(s) seminário(s) para assegurar formas alternativas de
avaliação durante a sua ausência.

FEUC-GRI
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A) INTRODUÇÃO
No caso do Programa ERASMUS+ as ORGANIZAÇÕES
participantes ELEGÍVEIS poderão ser:
➢ qualquer organização, pública ou privada, ativa no
mercado de trabalho ou nos domínios da educação,
da formação e da juventude, por exemplo:
• uma empresa pública ou privada de pequena, média ou grande
dimensão (incluindo empresas sociais);
• um organismo público local, regional ou nacional;

FEUC-GRI
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A) INTRODUÇÃO
• embaixadas ou representações consulares do País do Programa
de envio;
•um parceiro social ou outro representante do mundo do
trabalho, incluindo câmaras de comércio, associações de
artesãos/profissionais e organizações sindicais;
• um instituto de investigação;
• uma fundação;
• um instituto/escola/centro educativo (de qualquer nível, desde
o ensino pré-escolar até o grau mais elevado do ensino
secundário, e incluindo a formação profissional e a educação de
adultos)
FEUC-GRI
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A) INTRODUÇÃO
➢organizações sem fins lucrativos, associações, ONGs
➢uma entidade que preste serviços de orientação profissional, de
aconselhamento profissional ou de informação
➢uma IES de um País do Programa titular da CEES …
Como saber mais …
http://www.praxisnetwork.eu
www.theperfectinternship.eu
https://erasmusintern.org/
FEUC-GRI
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B) Condições específicas
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
➢Têm prioridade os estudantes de 3º ciclo;
➢Estudantes de Doutoramentos / Mestrados de banda larga, relativamente aos
estudantes de Doutoramentos / Mestrados de especialização;
➢ A ORDENAÇÃO será feita por nota de candidatura (estudantes que não tenham
frequentado a FEUC no ciclo de estudos anterior) ou média final de ciclo de estudos
(estudantes que frequentaram a FEUC no ciclo de estudos anterior).
NOTA: Estudantes que se candidataram do ano letivo anterior e que desistiram (motivos
não relevantes) perdem prioridade na ordenação

FEUC-GRI
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B) Condições específicas
Apresentação dos seguintes documentos:
I: Fase de INSCRIÇÃO:
❖Projeto de tese / plano de estágio;
❖Parecer positivo do orientador;
❖Parecer positivo do coordenador do programa.
II: Fase de CANDIDATURA
❖Carta de aceitação de acordo com o estabelecido no Guia de Candidatura
(deverá incluir o período (início e fim), nome e contato de e-mail do
orientador, nome e morada da instituição de destino)
FEUC-GRI
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C) INSCRIÇÃO
▪ Aceder ao Inforestudante https://inforestudante.uc.pt/nonio/security/login.do;

▪ No menu ‘Candidaturas’, Candidaturas Mobilidade
Outgoing » Seleção da matrícula com a qual pretende
realizar o período de mobilidade (por exemplo, ECO, GES,
ou outra);
▪ Selecionar ‘Nova Inscrição’, (LER!) e declarar que leu e
aceitou as condições contidas no Guia de Candidatura

FEUC-GRI
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C) INSCRIÇÃO
▪ Definição do tipo de mobilidade – Erasmus+ (instituições na EUROPA) e/ou Outras Mobilidades

(Convénios, …);
▪ Regime da Mobilidade: 1º semestre, 2º semestre;

▪ Âmbito da mobilidade: Estágio
▪ Duração: data de entrada e de partida (mês e ano)
(de acordo com o previsto)
NB: Programa Erasmus - mobilidade para estágio - tem uma duração mínima de 2 meses completos;
▪ Selecionar o botão ‘continuar’.

FEUC-GRI
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C) INSCRIÇÃO
▪ Definição, por ordem de preferência, das 3 opções onde pretende realizar a
Mobilidade (NB);
❖ Opção 1: alterar – Escolha do país, cidade, Instituição de acolhimento e respetiva área de
estudos » Terminar alteração;
❖ Opção 2 e opção 3 – repetir o mesmo procedimento » Continuar
❖ Terminar Alteração » Continuar

(NB): caso ainda não exista uma instituição de destino o(a) estudante deverá escolher a opção
A definir posteriormente

FEUC-GRI
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C) INSCRIÇÃO
▪ Preenchimento da PROCURAÇÃO (NB)

+
▪ Preenchimento dos DADOS DO PROCURADOR (pessoa indicada que ficará responsável por tratar dos seus
assuntos durante a sua ausência)

▪ DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS: DECLARAÇÃO DE IBAN e COMPROVATIVO DE IBAN e SWIFT CODE
(pode ser um talão do MB/ATM), tudo junto, num único ficheiro
▪(NB) A procuração tem que ser assinada pelo(a) candidato(a)!

FEUC-GRI
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A inscrição está concluída quando…
… o estudante realizar o upload de todos os documentos solicitados:
◦ Declaração: fazer o download, assinar e fazer o upload;
◦ Comprovativo do IBAN: upload do comprovativo do IBAN e SWIFT code;

◦ Procuração: fazer o download, assinar, digitalizar e fazer o upload.
» LACRAR A INSCRIÇÃO.

» Mais informação em Tutorial

de inscrição para estudos e estágios

https://www.uc.pt/driic/estudantesOUT/2019-2020/Tutorial_inscricao_outgoing_nov18_v0.pdf

FEUC-GRI
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D) CANDIDATURA
▪ O estudante vai ser notificado de que a sua inscrição foi:
▪ ACEITE: pode avançar com a candidature (PRAZO-LIMITE: 1 DE MAIO);
▪ CONDICIONADA: candidatura acompanhada pelo Coordenador e pela DRI. O estudante ainda não reúne as
condições necessários para sair em mobilidade OU poderá ter que alterar a instituição de acolhimento;

▪ NÃO ACEITE: não tem permissão para avançar com a candidatura.

NOTA:
Na mobilidade para Estágio e caso o(a) estudante não consiga respeitar o prazo-limite de
candidatura, para que possa, ainda, realizar uma CANDIDATURA FORA DO PRAZO terá que, primeiro,
enviar ao GRI/FEUC, cópia da carta de aceitação, onde esteja mencionado o período (data de início e
de término) em que vai realizar o estágio, o nome e o contato de e-mail do orientador, bem como o
nome e a morada da instituição de destino.

FEUC-GRI
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D) CANDIDATURA
▪ Nesta altura é necessário ter já um PLANO DE ESTÁGIO definido e validado pelos Coordenadores, tanto na
instituição de origem como na instituição de destino;

▪ Verificar se a instituição de acolhimento tem formulários próprios e/ou sistemas de candidatura online de
preenchimento obrigatório:
▪ Se SIM, deve preencher cuidadosamente TODA a informação solicitada (SE NECESSARIO, com o auxílio do GRI/FEUC);
▪ ANTES de fazer o upload destes documentos deve sempre verificar com o GRI/FEUC se informação foi corretamente
preenchida, nomeadamente (e entre outros pontos), os dados dos contactos (tanto na instituição parceira como na FEUC);

▪Posteriormente, e depois de confirmados estes dados, o/a estudante deverá também submeter o ficheiro através do
InforEstudante (Ficha de Candidatura da Instituição de Acolhimento).

▪ Nenhum estudante pode sair em mobilidade sem ter um seguro de saúde válido para o país de acolhimento
(Cartão Europeu de Seguro de Doença, seguro privado, etc.)

▪ VISTO

DE ESTUDOS válido, sempre que necessário (ERASMUS+: estudantes com nacionalidade não Europeia;
OMs: outros destinos que não a EUROPA)

FEUC-GRI
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D) CANDIDATURA
1) Logo que tenha uma (1ª) versão validada do PLANO DE ESTÁGIO, deve:
▪Aceder ao Inforestudante - https://inforestudante.uc.pt/nonio/security/login.do;

▪ No menu ‘Candidaturas’, Candidaturas Mobilidade Outgoing » Selecionar a matrícula no âmbito da qual fez a
inscrição;
▪ Clicar na ‘lupa’ » ‘Criar Candidatura’ » Selecionar o curso e descrever o programa detalhado do Estágio
(incluindo: número de horas semanais de trabalho; número de ECTS a atribuir após o estágio; plano de monitorização; plano de
avaliação e reconhecimento do período de estágio);

NB (regra geral): no ponto - reconhecimento do período de estágio - deve ser apenas assinalada a opção
SUPLEMENTO AO DIPLOMA
» Mais informação em Tutorial de candidatura para estágios

https://www.uc.pt/driic/estudantesOUT/2021-2022/Tutorial_candidatura_estagios

FEUC-GRI

33

B) CANDIDATURA
2) Posteriormente terá que declarar as suas Competências Linguísticas (língua de trabalho da instituição de destino e nível de
conhecimento da(s) mesma(s))

▪ Online Linguistic Support (OLS) / Apoio Linguístico online (ERASMUS+)
(OBRIGATÓRIO para todos os participantes em atividades de mobilidade)
1. teste 1 (avaliação da competência linguística do estudante (obrigatório)
2. curso de língua (facultativo)
3. teste 2 avaliação da competência linguística do estudante – NO FINAL DA MOBILIDADE (obrigatório)
Os testes de avaliação e os cursos de Língua OLS não têm custos para os estudantes;
uma, eventual, nota negativa no teste não impede o estudante de fazer a mobilidade

▪ LÍNGUAS
- 1ª Fase: Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Neerlandês
- Posteriormente: todas as línguas da UE

http://erasmusplusols.eu/

FEUC-GRI
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RESUMINDO…
▪ Calendário:

DEZEMBRO E JANEIRO

Inscrição

FEVEREIRO / MARÇO

Entrevista, seriação e colocação

1 de MAIO (SEM. 1)

CANDIDATURA online

ATÉ

30 de SETEMBRO (SEM. 2)

GRI-FEUC
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Coordenador de Estágios de
mobilidade outgoing:

BERNARDO TELES FAZENDEIRO
Atendimento:

4ª feira – 11:30h-13:30h (com marcação prévia)
Marcação prévia por e-mail: btfazendeiro@fe.uc.pt

GRI-FEUC
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GRI/FEUC

- CONTAC TOS:
E-mail
student.mobility@fe.uc.pt | gri@fe.uc.pt
Website

Facebook

Skype (marcar um atendimento)*
IRO_FEUC_appointment
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