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Perguntas Mais Frequentes 

 
 
I- O que é o PASEP? 

O PASEP constitui uma nova modalidade de apoio social para estudantes da Universidade de Coimbra, 

que consiste na disponibilização de ofertas de atividades a tempo parcial, a realizar em unidades 

orgânicas/serviços da UC, cuja retribuição ao estudante que as realize se traduz na atribuição de 

benefícios sociais. 

 

II- Quais os Objetivos do PASEP? 

a) Contribuir para a diminuição do abandono escolar; 

b) Facilitar a integração dos estudantes no mercado de trabalho, possibilitando -lhes um primeiro 

contacto com a atividade profissional; 

c) Possibilitar aos estudantes a aquisição e desenvolvimento de competências transversais; 

d) Reforçar a ligação entre os estudantes e a UC. 

 

III- Que legislação regulamenta a atribuição do PASEP? 

O Regulamento nº 319/2013 publicado no Diário da República, 2ª série de 23 de Agosto de 2013 

alterado pela Deliberação (extrato) nº 761/2015 publicada no Diário da República, 2ª série de 8 de Maio 

de 2015, que se encontram disponíveis na página dos SASUC. 

 

IV- Que tipos de apoios sociais estão previstos? 

 Atribuição de senhas de refeição válidas para as unidades de alimentação dos SASUC; 

  Contribuição total ou parcial nos custos de alojamento nas residências dos SASUC; 
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 Contribuição total ou parcial na propina a pagar pelos estudantes no curso em que estão 

matriculados. 

 

V- Como consultar as ofertas de atividades disponíveis? 

Deverá registar-se no Portal PASEP, com as credenciais individuais do Inforestudante, através 

da página dos SASUC e aceder a Bolsa de Atividades PASEP. 

Neste portal poderá optar por indicar as tipologias de atividades relativamente às quais deseja 

receber notificações, por correio eletrónico, de novas ofertas. Dessa forma já não precisa de 

estar a consultar sistematicamente o portal. 

 

VI- Quem pode concorrer? 

 Podem concorrer todos os estudantes matriculados e inscritos na UC, em qualquer ciclo de 

estudos. 

 Que tenham obtido aproveitamento em 50 % dos ECTS em que estiveram inscritos no ano 

letivo anterior, ou que não cumprindo o patamar mínimo de aproveitamento de 50 % dos ECTS, 

realizaram, um número igual ou superior a 36 ECTS. 

 

VII- Um aluno que muda curso tem que ter o aproveitamento escolar definido? 

Nos casos de uma primeira mudança de curso não é considerado o aproveitamento escolar do curso de 

que mudou. 

 

VIII- Como concorrer a uma oferta de atividade? 

 A candidatura é feita on line através do portal PASEP, ao qual acede com as credenciais 

individuais do Inforestudante e é feita para cada oferta de atividade. 

 

IX- Quais os documentos necessários à candidatura? 

Aquando do preenchimento da  candidatura  são  indicados os  documentos  necessários  que  se 

prendem com a confirmação da situação económica (ex: declaração de IRS do ano anterior ou 

equiparado e demonstração de liquidação, no caso de rendimentos não declarados em sede de 

IRS  declaração  sob  compromisso  de  honra  explicativa  da  situação),  com  o  comprovativo  da 

despesa de habitação do agregado  familiar  e das despesas de  saúde decorrentes de doenças 

crónicas/prolongadas devidamente comprovadas. 
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X- Tenho dificuldade em aceder a um computador, bem como a material para 

digitalização de documentos. O que devo fazer? 

Deve dirigir-se a um dos locais de atendimento dos SASUC, onde lhe será facilitado o acesso a 

um computador para efetuar a sua candidatura, bem como um scanner para proceder à 

digitalização dos documentos necessários. 

 

 

XI- Depois de submeter a candidatura foram-me pedidos documentos, mas não os 

tenho disponíveis. Como deverei proceder?  

Se não anexar os documentos pedidos para análise da situação económica será seriado em último lugar 

nesse critério. 

 

XII- Como se analisa a situação económica? 

Apuram-se os rendimentos líquidos do agregado de acordo com os critérios usados no Fundo de Apoio 

Social dos SASUC e englobados nesse rendimento as bolsas de estudo da Ação Social no Ensino 

Superior e outros apoios sociais concedidos pela Universidade ou por outras entidades. 

 

XIII- Como tomo conhecimento da decisão da minha candidatura? 

 Aquando da análise das candidaturas e caso não reúna alguma das condições previstas no regulamento 

ou nos requisitos mínimos da respetiva oferta, é excluído do concurso o que origina o envio de uma 

notificação para o seu correio eletrónico com o motivo da exclusão. 

 De entre os candidatos admitidos e após a análise da situação económica é elaborada a lista de 

seriação, dando prioridade aos estudantes mais carenciados, sendo notificado por correio eletrónico 

da publicação da mesma. 

 

XIV- Como posso consultar a lista de seriação de uma candidatura? 

A lista de seriação pode ser consultada  através do portal PASEP, seguindo a seguinte ordem de 

operações: 

1. Seleciona opção "Gestão de atividades" 

2. Escolhe a atividade que se candidatou 

3. Clica no botão "Lista de Resultados". 
 

XV- Quando sou chamado para iniciar a atividade? 

Após a publicação da lista de seriação final é dado conhecimento da mesma à entidade promotora da 

oferta a quem compete gerir o processo até ao final da atividade.  
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XVI- Quais os deveres do estudante participante numa atividade PASEP? 

a) Cumprir o acordado no momento da adesão ao Programa, sob pena de perder o direito ao apoio social; 

b) Interagir com os profissionais do setor onde vai colaborar, respeitando e seguindo as suas orientações 

técnicas; 

c) Ser assíduo e pontual no desempenho das atividades; 

d) Respeitar todas as pessoas com as quais contacte na realização da atividade; 

e) Garantir a confidencialidade no que se refere a informações a que venha a ter acesso no decorrer e após 

a realização da atividade; 

f) Zelar pelo equipamento e restantes recursos materiais que venha a utilizar durante a atividade. 

 

XVII- Quais os deveres do setor de acolhimento das atividades? 

a) Assegurar a orientação específica para as atividades a desenvolver pelo estudante; 

b) Assegurar as condições de higiene e segurança necessárias ao desenvolvimento da atividade pelo 

estudante; 

c) Avaliar de forma justa, objetiva e atempada a atividade desenvolvida pelo estudante; 

 

XVIII- No final da atividade é feita a avaliação da atividade desenvolvida. Quais os 

critérios utilizados? 

Os critérios de avaliação são, sem prejuízo de outros que o responsável pela atividade entenda fixar 

antes do início da atividade, os seguintes: 

a) Assiduidade; 

b) Pontualidade; 

 c) Rigor e qualidade na execução das tarefas; 

d) Sentido de responsabilidade; 

e) Sentido crítico. 

f) Adequado cumprimento dos deveres enunciados no n.º 1 do artigo 7.ºdo regulamento em vigor. 

 

XIX- Qual a classificação resultante da avaliação? 

O desempenho do estudante durante a realização da atividade está sujeito a avaliação, sendo -lhe 

atribuído, no fim de cada atividade, a menção “aprovado” ou “reprovado”. 

As atividades cumpridas com sucesso são mencionadas no suplemento ao diploma. 

 

XX- Qual o limite de horas de cada estudante por atividade? 

As atividades a desenvolver no âmbito do PASEP podem ocorrer em qualquer dia da semana, de 

segunda a domingo, mas o estudante nunca pode realizar mais do que 12 horas semanais nem 

mais do que 4 horas diárias. 



  
SASUC, 14 de dezembro de 2015  Página 5  
 

Durante o período de férias escolares deixa de haver limite diário de horas, sendo o limite 

semanal fixado em 24 horas. 

 

 

XXI- Existe algum limite anual de horas por estudante? 

Considerando a necessidade de garantir o sucesso escolar, os candidatos não poderão ter uma 

participação superior a 400 horas por ano letivo em atividades incluídas neste programa, 

passando a ser inelegíveis ao atingirem esse limite. 

 

XXII- Em caso de dúvidas, como poderei contactar os SAS UC? 

Os SAS UC estão disponíveis para esclarecer as suas dúvidas, através dos seguintes contactos: 

E-mail: gabadmin@sas.uc.pt 

Telefone: 239855953/0 

Pessoalmente, nos seguintes locais: 

Sede - Rua Guilherme Moreira, nº12 - 2º andar, das 9h30m às 16h. 

Divisão de Acolhimento e Integração - Rua Oliveira Matos, nº 27, das 9h30m às 16h 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


