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O Programa de Apoio Social a Estudantes através de atividades de tempo Parcial (PASEP), aprovado pelo regulamento n.º 319/2013, de 31 de 
julho, do Conselho de Ação Social (DR, 2.ª, N.º 162), visa proporcionar aos estudantes da Universidade de Coimbra (UC) formas de apoio social 
que lhes permitam prosseguir e concluir, com sucesso, o seu percurso académico.

A UC procederá à transferência dos apoios sociais para os Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra (SASUC) relativos às 
atividades desenvolvidas a pedido das UO e Serviços da Universidade, que se traduzem em alojamentos e senhas de refeição, tipicamente, 
duas vezes por ano, no início de cada semestre letivo.

1. Pedido de Oferta de Atividade
A Unidade Orgânica (UO) ou Serviço efetua o pedido na plataforma LUGUS, através da utilização do impresso Ficha de Oferta de Atividade 
(SAS_Im0002).
No caso de pedidos propostos por Serviços integrados na estrutura orgânica dos SASUC, os pedidos deverão ser remetidos via correio 
eletrónico para o endereço gabadmin@sas.uc.pt.
As regras inerentes à apresentação de ofertas de atividades estão descritas na SAS_IT001 - Formalização de ofertas de atividades no 
âmbito do PASEP.

2. Confirmação
O responsável pela gestão da UO ou Serviço confirma o pedido formulado, dando anuência ao desenvolvimento dos procedimentos tendentes 
ao recrutamento e seleção dos beneficiários.
No caso de pedidos propostos por Serviços integrados na estrutura orgânica dos SASUC, a confirmação deve ser encaminhada para o contacto 
pasep@sas.uc.pt e o registo da confirmação deve constar no impresso (assinatura do responsável e data).

3. Análise e validação do pedido
O Grupo SAS recebe o pedido e efetua uma análise e validação prévia do cumprimento dos requisitos de apresentação de oferta de atividade 
descritos na SAS_IT001-Formalização de ofertas de atividade no âmbito do PASEP.

4. O pedido foi validado pelos SAS?
Se sim, segue na etapa 8.
Se não, segue na etapa seguinte. 

5. É possível reformular?
Se sim, segue na etapa seguinte.
Se não, segue na etapa 7. 

6. Proposta de alternativas de reformulação ao requerente
Sempre que seja possível a reformulação do pedido inicial para garantir o cumprimento da SAS_IT001, o Grupo SAS encaminha o pedido à UO 
ou Serviço requerente, propondo alternativas de reformulação. No caso de pedidos propostos por Serviços integrados na estrutura orgânica dos 
SASUC, as alternativas propostas devem ser registadas no SAS_Im0002 e enviadas para o endereço de correio eletrónico indicado na Ficha de 
Oferta de Atividade em apreço. O processo retorna à etapa 1.

7. Anulação da proposta instruída e informação aos interessados
Caso o pedido apresentado não seja validado pelos SAS, compete a estes Serviços anular a proposta instruída e informar os interessados. O 
processo dá-se como concluído. 
No caso de pedidos propostos por Serviços integrados na estrutura orgânica dos SASUC, a fundamentação da anulação da proposta deve ser 
registada no SAS_Im0002 e enviada para o endereço de correio eletrónico indicado na Ficha de Oferta de Atividade em apreço, com 
conhecimento de gabadmin@sas.uc.pt.

8. Verificação da existência de recursos orçamentados
Se validado, os SAS solicitam à Divisão de Orçamento e Conta (DOC) informação sobre a existência de recursos financeiros orçamentados que 
possibilitem a execução da oferta de atividade proposta.
No caso de pedidos propostos por Serviços integrados na estrutura orgânica dos SASUC, a validação técnica registada no SAS_Im0002 deverá 
ser encaminhada para o Núcleo Financeiro dos SASUC (contabilidade@sas.uc.pt), para informação sobre existência de cabimento orçamental 
(SAS_Im0006).
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9. Existe possibilidade de recursos financeiros orçamentados?
Se sim, segue na etapa 12.
Se não, segue na etapa seguinte.
No caso de pedidos propostos por Serviços integrados na estrutura orgânica dos SASUC:
Se sim, após autorização da despesa pela Administradora dos SASUC, segue na etapa 11, assegurando-se a comunicação com o Grupo SAS. 
Se não, retorna à etapa 7.

10. Proposta de alternativas ao requerente
A DOC propõe alternativas ao responsável pela gestão de orçamento da UO ou Serviço requerente e o processo segue na etapa seguinte.
Esta etapa não se aplica a pedidos propostos por Serviços integrados na estrutura orgânica dos SASUC.

11. É possível proceder a ajustamentos?
Se sim, retorna à etapa 2.
Se não, retorna à etapa 7.
Esta etapa não se aplica a pedidos propostos por Serviços integrados na estrutura orgânica dos SASUC.

12. Registo em orçamento de gestão PASEP
Caso exista dotação disponível de recursos orçamentados, a DOC efetua a transferência de dotação e tesouraria para o orçamento de gestão 
PASEP, notificando o Grupo SAS que pode proceder à divulgação da oferta.
Esta etapa não se aplica a pedidos propostos por Serviços integrados na estrutura orgânica dos SASUC.

13. Divulgação da Oferta
O Grupo SAS procede à divulgação da oferta através do portal SIPASEP, disponibilizado na página web dos SASUC, ao qual poderão aceder 
todos os estudantes que se encontrem matriculados na UC, através das suas credenciais do Inforestudante, podendo indicar as tipologias de 
ofertas relativamente às quais pretendem ser notificados.

14. Candidatura
A candidatura é realizada pelo estudante através do portal SIPASEP, com recurso às suas credenciais do Inforestudante. A candidatura à 
realização de determinada atividade implica:
- a indicação do(s) tipo(s) de apoio(s) pretendido(s);
- o fornecimento dos dados a seguir indicados, caso os mesmos não tenham já sido disponibilizados aos SASUC em candidaturas anteriores (e 
se mantenham atualizados) em processos de atribuição de Alojamento; Fundo de Apoio Social (FAS) ou PASEP: Curso; Ano do curso; Ano que 
frequentou anteriormente; Número de ECTS inscritos no ano anterior; Número de ECTS realizados no ano anterior; Composição do agregado 
familiar; Rendimentos do agregado familiar; Valor da renda da casa; Informação sobre a existência de doenças graves e permanentes no 
agregado; Informação sobre despesas obrigatórias com a saúde; Informação dos elementos do agregado com despesas obrigatórias de saúde; 
Informação sobre os montantes de outros apoios sociais auferidos;
- a documentação comprovativa relativa ao rendimento, à composição do agregado e às despesas obrigatórias com saúde deverá ser 
digitalizada e anexada à candidatura.

15. Análise e seriação das candidaturas
A ordenação dos candidatos a determinada atividade será feita de acordo com o disposto no artigo 6.º do Regulamento, respeitando as 
seguintes fases de seriação:
- Verificação das condições mínimas previstas no n.º 1 do mencionado artigo 6.º, caso se apliquem à oferta em análise;
- Verificação do cumprimento do patamar mínimo de aproveitamento, fixado em 50% dos ECTS, do conjunto de ECTS em que o estudante se 
encontrava inscrito no ano anterior;
- Elaborada a lista dos candidatos admitidos preceder-se-á à determinação do rendimento per capita do estudante, apurado de acordo com os 
critérios definidos pelo regulamento da atribuição do Fundo de Apoio Social dos SASUC, conjugado com o disposto no regulamento do PASEP;
- Consideram-se ainda como rendimentos específicos do estudante, e como tal adicionados ao rendimento declarado, todos os apoios de carater 
social que sejam postos à sua disposição, seja qual for a sua origem;
- Em caso de empate de dois ou mais candidatos serão adotados os critérios de desempate previstos no n.º 3 do artigo 6.º do regulamento;
- A determinação do nível de aproveitamento definido na alínea a) do n.º 3 do citado artigo 6.º deverá ser disponibilizada pelo Nónio;
- Caso não seja possível o acesso aos dados relativos ao aproveitamento escolar de determinado estudante, conforme previsto no n.º 5 do artigo 
6.º do regulamento, será essa informação solicitada diretamente ao Serviço de Gestão Académica da UC, que a deverá disponibilizar no prazo 
máximo de 5 dias úteis.

Descrição:
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16. Envio da lista de ordenação final, carta de compromisso e ficha das atividades a desenvolver
Ordenada a lista de candidatos, será a mesma fornecida, pelos SAS, à entidade responsável pela oferta de atividade através do endereço 
eletrónico indicado para o efeito e disponibilizada a todos os estudantes que tenham concorrido a essa atividade. Nesta fase os SAS também  
disponibilizam à entidade responsável pela oferta de atividade os impressos para formalizar o compromisso.

17. Envio aos SAS da carta de compromisso e ficha das atividades a desenvolver.
A entidade responsável pela oferta de atividade deverá comunicar aos SASUC a receção da listagem referida no ponto anterior, indicando qual o 
candidato que efetivamente a irá realizar. Caso não tenha sido possível respeitar a ordem de seriação dos candidatos, designadamente por 
indisponibilidade dos mesmos, deverá a entidade informar os SASUC dos motivos justificativos para tal.
A UO que pretenda usufruir do trabalho do estudante selecionado deverá assegurar o preenchimento da Ficha de Atividade a Desenvolver 
(SAS_Im0003).
A UO deverá assegurar a assinatura, pelo estudante e pelo responsável da UO, da Carta de Compromisso (SAS_Im0005).

18. Transferência de fundos de tesouraria
A DOC procederá à transferência dos apoios sociais, para os SAS, relativos às atividades desenvolvidas, procedendo aos ajustamentos 
necessários entre o previsto e o realizado.

19. A documentação de compromisso da UO/estudante está conforme?
Se sim, o processo segue na etapa seguinte.
Se não, o processo retorna à etapa 17.

20. Atribuição do apoio social
Os SAS procedem à atribuição do apoio ao estudante caso a documentação esteja conforme.

21. O benefício refere-se a propinas?
Se sim, segue na etapa seguinte.
Se não, segue na etapa 23.

22. Registo de regalia PASEP
Se o benefício se referir a propinas o processo é enviado para o Serviço de Gestão Académica (SGA), para registo de regalia PASEP na conta 
corrente do estudante.
No caso de atividades decorrentes de pedidos propostos por Serviços integrados na estrutura orgânica dos SASUC, o pedido ao SGA é remetido 
por correio eletrónico.

23. O benefício refere-se a alojamento?
Se sim, segue na etapa seguinte.
Se não, segue na etapa 25.

24. Registo em conta corrente
Se o benefício se referir a comparticipação na mensalidade de alojamento o processo é enviado para o Núcleo Financeiro dos SASUC para 
registo do benefício PASEP na conta corrente e comunicação ao estudante.

25. O benefício refere-se a senhas de refeição?
Se sim, segue na etapa seguinte.
Se não, o processo dá-se como concluído.

26. Emissão de senhas e sua disponibilização na Tesouraria SAS
Se o benefício se referir a atribuição de senhas de refeição o processo é enviado para o Núcleo Financeiro dos SASUC para emissão das 
senhas que serão disponibilizadas ao responsável pela atividade, que assegurará a sua entrega ao estudante ao longo do desenvolvimento da 
sua atividade.

27. Execução material da atividade
O estudante e a UO ou Serviços executam a atividade, considerando os pressupostos registados na Ficha de Atividade a Desenvolver 
(SAS_Im0003) e na Carta de Compromisso (SAS_Im0005). 

Descrição:
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Elisa Decq Motta | Ângela Ferreira
Sérgio Vicente | Manuel Trindade

José Pires Marques | Alice Dias
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28. Verifica-se a desistência ou o afastamento liminar do estudante?
Se no decurso da execução material da atividade se verificar desistência do estudante ou se estiverem reunidas condições para o afastamento 
liminar do estudante selecionado, a UO ou Serviço poderá recorrer ao estudante seguinte, constante na lista de ordenação final de candidatos, 
retornando à etapa 17.
Se não, o processo segue na etapa seguinte.

29. Há necessidade de prorrogar a atividade?
Em caso de necessidade de prorrogação da atividade, salvaguardando os limites impostos no art.º 10.º do Regulamento do PASEP, a UO ou 
Serviço deverá assegurar a comunicação da situação aos SAS e o processo retorna à etapa 17, salvaguardando o cumprimento da etapa 8.
Se não, o processo segue na etapa seguinte.

30. Avaliação da atividade
No final da execução material das atividades contratualizadas no âmbito do programa, o Grupo SAS procede ao envio de notificação ao 
responsável, para que proceda ao preenchimento do Relatório da Atividade Desenvolvida (SAS_Im0004). 

31. Suplemento ao diploma
Após a obtenção do relatório referido no ponto anterior, o Grupo SAS envia o processo, via LUGUS, para o Serviço de Gestão Académica (SGA), 
para a inscrição em NONIO dos dados relevantes que permitam a emissão de suplemento ao diploma e o processo dá-se como concluído.
No caso de atividades decorrentes de pedidos propostos por Serviços integrados na estrutura orgânica dos SASUC, o pedido ao SGA é remetido 
por correio eletrónico, anexando o relatório referido no ponto anterior.

As atividades desenvolvidas são monitorizadas conforme definido no P006 - Monitorização do desempenho do Sistema.

Descrição:


