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Entradas 

 

Processo 

 

Saídas 

 Necessidade de acordos 
interinstitucionais com 
instituições de ensino 
superior 

 Necessidades de preparar e 
organizar as atividades de 
candidatura a programas de 
mobilidade 

 Necessidade de mobilidade 
de estudantes e recém-
graduados 

 Necessidade de mobilidade 
de trabalhadores 

 Necessidade de assegurar a 
organização de visitas 
institucionais e promoção de 
relações exteriores 

Mobilidade 

 Acordos interinstitucionais 
estabelecidos 

 Candidaturas a programas 
de mobilidade submetidos 

 Atividades dos programas 
de mobilidade de 
estudantes, recém-
graduados planeadas e 
organizadas 

 Atividades dos programas 
de mobilidade de 
trabalhadores planeadas e 
organizadas 

 Visitas institucionais 
asseguradas e avaliadas e 
relações com o exterior 
promovidas 

GAMII 

 
Mapa do processo 

 

Caraterização do processo 

Âmbito de aplicação Recursos Funções 

 Estudantes e recém-graduados. 

 Trabalhadores. 
 

 Plataforma Mobility tools 

 Aplicativo GESTA 

 Aplicativo MOODLE 

 Preparar, organizar, avaliar e 
melhorar as atividades de 
mobilidade relativo a programas 
nacionais e internacionais. 

 

Ligações com outros processos 

Processos a montante Processos a jusante 

Ensino/aprendizagem 
Investigação 
Gestão académica 
Gestão de infraestruturas e equipamentos 
Gestão financeira e orçamental 
Gestão de recursos humanos 
Gestão documental 
Gestão dos sistemas de informação  
Melhoria contínua 
Gestão 

Ensino/aprendizagem 
Investigação 
Gestão académica 
Gestão financeira e orçamental 
Gestão de recursos humanos 
Gestão documental 
Gestão dos sistemas de informação 
Melhoria contínua 
Gestão 

 
 

Responsável/dono do processo GAMII 

 

Procedimento PG.04 – Mobilidade 
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Monitorização e medição do processo 

Objetivo 
• Avaliar e melhorar as atividades de mobilidade relativo a 

programas nacionais e internacionais de estudantes, recém- 
graduados e trabalhadores. 

Responsável pela monitorização e medição Coordenador GAMII 

Período de análise Anual com acompanhamento semestral. 

Divulgação Relatório anual de atividades/revisão pela gestão. 

Indicadores Como se verifica/calcula 

 Percentagem de estudantes incoming (por programa - 

Erasmus, intercâmbio internacional e Vasco da Gama 

e por curso) 

 N.º de estudantes incoming (por programa – Erasmus, 

intercâmbio internacional e Vasco da Gama) / N.º de 

estudantes do mesmo ciclo * 100 

 Percentagem de estudantes outgoing (por programa - 

Erasmus, intercâmbio internacional e Vasco da Gama 

e por curso) 

 N.º de estudantes outgoing (por programa – Erasmus, 

intercâmbio internacional e Vasco da Gama) / N.º de 

estudantes do mesmo ciclo * 100 

 Percentagem de docentes incoming (por programa - 

Erasmus, intercâmbio internacional e Vasco da Gama 

e por curso) 

 N.º de docentes incoming (por programa – Erasmus, 

intercâmbio internacional e Vasco da Gama) / N.º de ETI’s 

docentes * 100 

 Percentagem de docentes outgoing (por programa - 

Erasmus, intercâmbio internacional e Vasco da Gama 

e por curso) 

 N.º de docentes outgoing (por programa – Erasmus, 

intercâmbio internacional e Vasco da Gama) / N.º de ETI’s * 

100 

 Percentagem de não docentes incoming (por 

programa - Erasmus, intercâmbio internacional e 

Vasco da Gama) 

 N.º de não docentes incoming (por programa – Erasmus, 

intercâmbio internacional e Vasco da Gama) / N.º total de não 

docentes * 100 

 Percentagem de não docentes outgoing (por 

programa - Erasmus, intercâmbio internacional e 

Vasco da Gama) 

 N.º de não docentes outgoing (por programa – Erasmus, 

intercâmbio internacional e Vasco da Gama) / N.º total de não 

docentes * 100 

 Percentagem de contratos executados (por programa 

- Erasmus, intercâmbio internacional e Vasco da 

Gama) 

 N.º de contratos executados (por programa – Erasmus, 

intercâmbio internacional e Vasco da Gama) / N.º total de 

candidaturas concretizadas * 100 

 Percentagem de mobilidades incoming realizadas por 

estudantes 

 N.º total de mobilidades incoming realizadas por estudantes / 

Nº total de pré-inscrições de estudantes * 100 

 Percentagem de mobilidades outgoing realizadas por 

estudantes  

 N.º total de mobilidades outgoing realizadas por estudantes / 

N.º total de pré-inscrições de estudantes * 100 

 Percentagem de mobilidades incoming realizadas por 

docentes 

 N.º total de mobilidades incoming realizadas por docentes / 

N.º total de pré-inscrições de docentes * 100 

 Percentagem de mobilidades outgoing realizadas por 

docentes 

 N.º total de mobilidades outgoing realizadas por docentes / 

N.º total de pré-inscrições de docentes * 100 

 Percentagem de mobilidades incoming realizadas por 

não docentes 

 N.º total de mobilidades incoming realizadas por não 

docentes / N.º total de pré-inscrições de não docentes * 100 

 Percentagem de mobilidades outgoing realizadas por 

não docentes 

 N.º total de mobilidades outgoing realizadas por não docentes 

/ N.º total de pré-inscrições de não docentes * 100 
 


