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Antes da 
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mobilidade



Próximos passos
O que precisa de saber



Alteração ao CE Inicial – versão UC

o Se ainda não enviou o documento de

Alteração ao Contrato de Estudos Inicial

(versão da UC), devidamente assinado, deve

faze-lo até ao dia 7 de janeiro para

gri@fe.uc.pt.

o Nos meses de novembro e dezembro foram

enviados e-mails relembrando deste

procedimento.



Calendário de Avaliações

→



Inscrição nas avaliações



Inscrição nas avaliações



Transcrição de Registos

As Transcrições de Registo irão ser geradas assim que as notas (de todas as unidades curriculares) obtidas sejam carregadas

pelos docentes e validadas pelos Serviços. O mesmo acontece com os estudantes anuais.

Tendo em conta os anos anteriores e de acordo com o nosso calendário académico, os TRs serão enviados até março (1ºsemestre)

e até setembro (2ºsemestre e anuais).

Uma versão digitalizada (assinada/carimbada) do TR será enviada, tanto para o estudante, como para a instituição de origem.

Atualmente, os TRs são apenas disponibilizados em versão eletrónica (a UC já não disponibiliza a versão em papel).

Uma versão pdf é emitida diretamente da plataforma com um código de certificação digital (usado para certificar a autenticidade

do documento)



Transcrição de Registos

Não disponibilizamos ou assinamos o document After

Mobility, visto que toda a informação sobre a

conclusão da mobilidade está incluída na Transcrição

de Registos da UC.

Para mais informações: 

https://www.uc.pt/feuc/internacionalizacao/incoming



Declaração de saída

✓

✓

→



✓

✓

→

✓

Declaração de saída



Tarefas essenciais para:

Gerar a Transcrição de Registos e a Confirmação do Período de Estudos

✓Documento de Alterações ao Contrato de Estudos Inicial (versão da UC) devidamente assinado

✓Pagamento da Taxa de Inscrição / Seguro escolar:



Estudantes anuais (1º e 2º semestres)

✓Estudantes anuais recebem a Transcrição de Registos no final do 2ºsemestre (até Setembro)

✓Informação sobre as alterações ao Plano de Estudos para o 2º semestre será providenciada em
fevereiro. 



Por último, mas não menos importante: 



Inquérito – Estudantes Incoming





*até ao dia útil anterior à reunião às 13h00
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