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Enquadramento:

i) O presente procedimento tem início após manifestação de interesse, por parte de um/a estudante ou por via institucional (contacto por parte 
da instituição do/a estudante), em estudar na UC e pela disponibilização da candidatura em NÓNIO. Esta candidatura apenas será possível, por 
norma, caso esteja estabelecido um protocolo de intercâmbio entre a UC e a Instituição de origem (www.uc.pt/driic/Acordos/);

ii) A DRI informa o GRI de cada UO que se encontra aberto o período de candidaturas online para os processos de mobilidade estudantil – 
incoming, na plataforma NÓNIO;

iii) O processo pode ser iniciado no GRI da UO, mas a DRI faz todo o seu acompanhamento através da plataforma NÓNIO;

iv) Todos os documentos identificados como “formulário” no presente procedimento encontram-se disponíveis em NÓNIO.

1. Esclarecimentos sobre o processo
A DRI ou o GRI esclarece o/a estudante interessado em desenvolver um período de mobilidade na UC, informando-o/a sobre todo o processo.

2. Candidatura 
Após a obtenção de informação necessária, o/a estudante procede à candidatura, em NÓNIO, seguindo as informações disponíveis no manual 
“Candidaturas a um período de mobilidade incoming na UC”, disponível na página web da DRI.

3. A DRI valida a candidatura?
A DRI procede à validação da candidatura do/a estudante, em concordância com a informação selecionada/fornecida, nomeadamente:
A. Valida os dados pessoais do/a estudante (nome, idade, foto, etc…);
B. Valida a escolha da Universidade, através do Learning Agreement;
C. Valida a área de estudo escolhida através do plano de estudos seleccionado/apresentado;
D. Valida o programa de mobilidade escolhido bem como o n.º de ECTS que o/a estudante pretende frequentar (segundo as orientações 
presentes no RAUC). No caso do Programa “Free Mover” não se aplica um número mínimo de ECTS;
E. Valida o tipo de mobilidade que o/a estudante pretende fazer, sendo possível optar pela vertente de estudo, em que o/a estudante tem de 
submeter um plano de estudos, ou por um estágio.
Se estiver tudo conforme, o procedimento segue na etapa 6, sendo o/a Coordenador de mobilidade escolhido consoante a área maioritária do 
plano de estudos.
Caso contrário, segue na etapa seguinte.

4. Solicitação de correção de elementos
A DRI solicita ao/à estudante a correção de elementos na candidatura efetuada em NÓNIO.

5. O/A estudante procede às alterações?
Se sim, o procedimento retorna à etapa 3.
Se não, o procedimento segue na etapa 23.

6. Encaminhamento da candidatura para avaliação
A DRI encaminha, via NÓNIO, a candidatura para avaliação do/a Coordenador/a de mobilidade da UO.

7. O/A Coordenador/a de mobilidade da UO avalia positivamente?
Se sim, o procedimento segue na etapa 9.
Se não, o procedimento segue na etapa seguinte.

8. Solicitação de correção de elementos
O/A Coordenador/a de mobilidade da UO solicita ao/à estudante a correção de elementos na candidatura efetuada em NÓNIO.

9. Assinatura de contrato e upload na plataforma
O/A Coordenador/a de mobilidade da UO assina o contrato de estudos ou estágio (neste caso poderá ser o/a tutor/a de estágio) e procede ao seu 
upload na plataforma NÓNIO. 

10. Emissão dos documentos de aceitação
A DRI obtém os documentos de aceitação (formulários “Carta de aceitação” e “Certificado para efeito de visto”, caso se aplique) através da 
plataforma NÓNIO, assegura a sua assinatura junto do/a Coordenador/a Institucional Erasmus e faz o upload na plataforma para que estes 
fiquem à disposição do/a estudante.

Para dar início ao processo de emissão do cartão de estudante, deverá ser consultada a IT060 - Emissão dos cartões dos estudantes de 
mobilidade. 

11. O/A estudante solicita os originais dos documentos de aceitação? 
Se sim, o procedimento segue na etapa seguinte.
Se não, o procedimento segue na etapa 13.

12. Envio dos documentos de aceitação ao/à estudante
A DRI envia o formulário “Ofício para o estudante”, acompanhado de cópia do formulário “Carta de aceitação” e “Certificado para efeito de visto”, 
caso se aplique, ao/à estudante.

13. Receção do/a estudante 
Na receção do/a estudante pela DRI, este identifica-se presencialmente, recebe o formulário “Declaração efeitos SEF/ CMC” para efeitos de 
registo no SEF ou na CMC, e o formulário “Declaração de partida e chegada”.
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Descrição:

14. Período de estudos
O/A estudante frequenta as unidades curriculares do seu plano de estudos. 

15. Prolongamento do período de estudos?
O prolongamento pode ser requerido pessoalmente pelo/a estudante junto do/a Coordenador/a de mobilidade da UO, e formalizado pelo 
preenchimento de um formulário de alteração de plano de estudo de acordo com as regras do ECTS, caso se aplique, disponível em NÓNIO, e 
encaminhado para assinatura pelo/a coordenador/a de mobilidade da UO.
Se o/a estudante pretender o prolongamento do período de estudos, o procedimento segue na etapa seguinte.
Caso contrário, segue na etapa 20.

16. Pedido de consentimento ao/à coordenador/a de mobilidade da UO
A DRI ou o GRI da UO entrega o Im0100 para preenchimento pelo/a Coordenador/a de mobilidade da UO, para que este/a dê o seu 
consentimento para prolongamento da mobilidade.

17. Comunicação à Universidade de origem 
A DRI ou GRI da UO comunica intenção do/a estudante prolongar o seu período de estudos à Universidade de origem e o procedimento segue na 
etapa 20.

18. O/A estudante deseja alterar a inscrição? 
Se o/a estudante optar por alterar a sua inscrição, o procedimento segue na etapa seguinte. 
Caso contrário, segue na etapa 20. 

Nota: A alteração de inscrição é obrigatória caso se verifique um prolongamento do período de estudos. 

19. Alteração da inscrição
O/A estudante solicita a alteração da inscrição ao/à Coordenador/a de mobilidade da UO e regulariza a situação em NÓNIO junto da DRI ou do 
GRI da UO.
As alterações de inscrição dos/as estudantes de mobilidade são autorizadas pelo/a coordenador/a de mobilidade da UO e estão enquadradas pelo 
RAUC. Após receção da autorização por parte do/a Coordenador/a de mobilidade da UO, a DRI faz as respetivas alterações em NÓNIO.

20. Preenchimento do questionário de satisfação
No final do período de mobilidade, a DRI promove o preenchimento do questionário Im0102 pelo/a estudante, cujo link se encontra disponível 
no site da DRI. O processo de auscultação decorre de acordo com o definido no P007-Auscultação de parte interessadas.

21. Emissão e entrega do certificado de partida
A DRI emite, via NÓNIO, e entrega o formulário “Declaração de partida e chegada” ao/à estudante ou preenche o documento da instituição de 
origem do/a estudante. Identifica o/a estudante, a data de chegada à UC e a data de partida. Este documento é solicitado pelo/a estudante na 
Casa da Lusofonia, é emitido via NÓNIO e assinado pelo/a trabalhador/a da DRI que está a assegurar o atendimento.

22. Emissão do certificado para efeito de equivalências (Transcript of Records) 
A DRI monitoriza o registo das avaliações em NÓNIO, no sentido de serem confirmadas no menor  espaço de tempo. Depois de confirmar que as 
notas do/a estudante se encontram disponíveis em NÓNIO, a DRI emite via plataforma o TR (formulário “Certificado para efeito de 
equivalências”), que é assinado e carimbado pelo/a Coordenador/a Institucional. Posteriormente, a DRI procede ao seu envio por email em 
formato digital, à instituição de origem e ao/à estudante.

Nota: O sistema NÓNIO não permite a emissão do TR se os resultados não se encontrarem todos confirmados pelo SGA. 

23. Arquivo
O processo é arquivado em NÓNIO ou, no caso de os documentos não entrarem em NÓNIO, no PI digital, dando-se assim o procedimento por 
concluído.

Nota:
Os impressos Im0084 e Im0134 deverão ser utilizados nos casos em que seja necessário emitir novos documentos para os/as estudantes que 
tenham efetuado mobilidade antes da integração da plataforma NÓNIO em todas as UO.

Do 
no

t d
isp

lay
 p

ub
lic

ly 
on

 th
e 

web
.



Definir as atividades a desenvolver no âmbito da mobilidade estudantil - INCOMING

referência

revisão

data

P016

09-02-2017

12.0

Gestão de Atividades de Relações Internacionais [P013]

Im0005_04

Elaborado/Data

Teresa Silva
Ana Rita Santos

Verificado/Data

Teresa Silva

Aprovado/Data

Filomena Marques de 
Carvalho

Página 5/5

Objetivo:

Âmbito:

MOBILIDADE ESTUDANTIL - INCOMING

Acrónimos
CMC – Câmara Municipal de Coimbra;
DRI – Divisão de Relações Internacionais;
GRI – Gabinete de Relações Internacionais;
PI – Processo Individual;
RAUC – Regulamento Académico da Universidade de Coimbra;
SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras;
SGA - Serviço de Gestão Académica;
TR – Transcript of Records;
UC – Universidade de Coimbra;
UO – Unidade Orgânica.

Impressos
Im0100 – Prolongamento de mobilidade;
Im0102 – Questionário de avaliação dos serviços prestados pela DRI - Estudantes Incoming | Erasmus Mundus.

Registos
Im0100 – Prolongamento de mobilidade (preenchido);
Respostas ao Im0102 – Questionário de avaliação dos serviços prestados pela DRI - Estudantes Incoming | Erasmus Mundus;
Registos na plataforma NÓNIO;
Documentos produzidos no âmbito da candidatura e sua aceitação, prolongamento do período de estudos, alteração da inscrição e certificação do 
período de estudos realizado. 

Revisão Data Motivo

1.0

2.0

21-06-2010

Elaborado

07-10-2010

Versão inicial

Ana Quental3.0 28-01-2011

Equipa DAMC

Ana Quental4.0 03-08-2011

Marisa Silva5.0 12-01-2012

Teresa Silva6.0 29-10-2012 Revisão geral do procedimento. Integração do P006 e P007

Teresa Silva
Raquel Rodrigues

7.0 11-11-2013 Revisão do procedimento na sequência da auditoria 3/2013 – 2.ª fase

Teresa Silva
Raquel Rodrigues

8.0 04-06-2014
Revisão do procedimento na sequência da passagem de várias atividades 
para Nónio

Teresa Silva9.0 24-02-2015 Revisão do procedimento  - Eliminação da etapa 14

10.0 30-10-2015 Integração da IT060 na etapa 10 e no respetivo descritivo. Teresa Silva

11.0 03-03-2016
Revisão do procedimento e eliminação da referências aos impressos 85, 
90 e 92 uma vez que tramitam apenas em Nónio, não fazendo sentido 
estarem incluídos no SG.UC.

Teresa Silva
Ana Rita Santos

12.0 09-02-2017
Adequação ao novo template (Im0005_04); Alteração da designação do 
procedimento, alteração de descritivo e correção de gralha no 
fluxograma; Integração de clarificações no descritivo.

Teresa Silva
Ana Rita Santos
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