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O que é o Curso Integrado Coimbra-Bordéus?

• Um programa de 5 anos de estudos (3 de Licenciatura mais 2 de Mestrado)

• Frequência, alternada, entre as duas Instituições:

a FEUC (3 anos, 2 em Licenciatura e 1 em Mestrado) e o IEP de Bordeaux (2 anos, 1 em
Licenciatura e 1 em Mestrado);

• No fim deste percurso, o curso proporciona a obtenção de um duplo grau em Ciências Políticas
e Sociais, contemplando três diplomas:

1. O diploma de Licenciatura e de Mestrado em RI ou em SOC pela UC;

2. O Diplôme do IEP, de Bordeaux, que outorga o grau de Master
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ANTES DE TUDO …
▪Os/as estudantes de RELAÇÕES INTERNACIONAIS têm Língua Francesa I como disciplina
obrigatória na FEUC. No entanto, devem informar a Professora (de Francês) de que são
candidatos ao Curso Integrado, para que possam, atempadamente, efetuar a preparação
linguística mais adequada;

▪ Os/as estudantes de SOCIOLOGIA, que não têm Língua Francesa como disciplina obrigatória no
plano de estudos, devem informar a Professora (de Francês) para que possam seguir Língua
Francesa desde o início do ano letivo (por exemplo, frequentando a Alliance Française de
Coimbra).

▪Mais informações em

https://www.uc.pt/feuc/cooperacao-internacional/curso-integrado-coimbra-bordeus/
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INTRODUÇÃO
▪ Procedimentos práticos aquando da inscrição online:

▪realizar um período de mobilidade para estudos

▪ numa universidade estrangeira, ao abrigo do Programa ERASMUS+. NO CASO DOS
ESTUDANTES DO CURSO INTEGRADO, a escolha será Sc. Po. Bordeaux (F BORDEAU37)
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CONDIÇÕES DE ACESSO AO CURSO INTEGRADO A PARTIR DA FEUC:

1. Estar matriculado no 1º ano das licenciaturas em Relações Internacionais ou Sociologia da FEUC;

2. Ter realizado uma pré-inscrição ao curso, de acordo com a informação divulgada pelo GRI/FEUC;

3. Obter aproveitamento a todas as disciplinas (NB) a que se encontra inscrito no primeiro ano de
estudos na FEUC;

4. Frequentar um curso intensivo de língua francesa (ou demonstrar um ótimo domínio da mesma);

5. Submeter-se a uma entrevista, realizada conjuntamente pela coordenação do programa, FEUC e
Sc. Po. Bordeaux.

(NB) EXCECIONALMENTE, e mediante análise prévia, desde que devidamente autorizado, o estudante poderá iniciar o período de estudos em
Bordeaux com (um máximo de) 2 unidades curriculares em atraso
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INTRODUÇÃO

▪ Duração: 1 ano letivo completo (10 meses);

▪ Realização de unidades curriculares que constam no plano curricular (específico para os
estudantes do CI – cf REGULAMENTO (NOVA versão ainda em tratamento)
https://www.uc.pt/site/assets/files/468922/coimbra_bordeus_-_anexo_tecnico_pt.pdf

▪Correspondência feita por email (update do email pessoal na plataforma, USANDO
PREFERENCIALMENTE, OUTRO ENDEREÇO QUE NÃO O HOTMAIL)
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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 (RI ou SOC);

▪ Selecionar ‘Nova Inscrição’, (LER!) e declarar que leu e 
aceitou as condições contidas no Guia de Candidatura
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INSCRIÇÃO 
▪ Definição do tipo de Mobilidade: (no caso) Erasmus+

▪ Regime da Mobilidade: Anual;

▪ Âmbito da mobilidade: Estudo;

▪ Duração: data de entrada e de partida (Setembro 2023 a Junho de 2024)

(de acordo com o previsto da mobilidade que escolheu)  

▪ Selecionar o botão ‘continuar’.
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INSCRIÇÃO
▪ Definição de 3 opções onde pretende realizar a mobilidade – (no caso) Sc. Po.
Bordeaux (F BORDEAU37) nas 3 opções

▪ 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 » Continuar
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INSCRIÇÃO

▪ Preenchimento dos DADOS DO PROCURADOR

+
▪ Preenchimento da PROCURAÇÃO pelo estudante

▪ » Concluir
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INSCRIÇÃO
A inscrição está concluída quando 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.
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INSCRIÇÃO
▪ 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.
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CANDIDATURA
▪ Nesta altura é necessário ter já o CONTRATO DE ESTUDOS validado, ou seja, a informação das
unidades curriculares que vão realizar em Sc. Po Bordeaux e das equivalências que obterão na
FEUC que, no caso, corresponderão ao 2º ano da Licenciatura em RI e/ou da Licenciatura em
SOC.

▪► cf REGULAMENTO https://www.uc.pt/site/assets/files/468922/coimbra_bordeus_-
_anexo_tecnico_pt.pdf

▪ 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)
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CANDIDATURA
▪ 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’ » Escolher as unidades curriculares que irá frequentar na 
instituição de acolhimento, fazendo a correspondência com as unidades curriculares da 
instituição de origem a que, posteriormente, terá creditação;

▪ Concluir a candidatura:

1. » download do ONLINE LEARNING AGREEMENT

2. » assinar 

3. » upload no sistema 

4. » LACRAR A CANDIDATURA
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CANDIDATURA
▪ Definição das Competências Linguísticas: língua materna + línguas estrangeiras + nível de conhecimento das mesmas;

▪ Apoio Linguístico online /Online Linguistic Support (OLS) (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 EU

Mais info em

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/online-language-support
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RESUMINDO…
▪ Calendário:
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DEZEMBRO E JANEIRO Pré-inscrição (ERASMUS+) e 

entrevista com a coordenação

FEVEREIRO Início do CURSO DE FRANCÊS

ABRIL Candidatura ao alojamento em Bordeaux

ATÉ 1 DE MAIO Candidatura online

JUNHO Seleção final



Para mais informações
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Curso de RI
Doutora Raquel Beleza da Silva
Professora Auxiliar

rbsilva@fe.uc.pt

Curso de SOC
Doutor Daniel Francisco
Professor Auxiliar

danifran@fe.uc.pt

COORDENAÇÃO na FEUC:
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Para mais informações
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Margarida Santos
Responsável Administrativa

intfeuc@fe.uc.pt

Luara Maranhão
Estudantes incoming e outgoing

student.mobility@fe.uc.pt

Inês Santos
Colaboradora

gri@fe.uc.pt
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