
 

 

Elaborado por: 
Ilda Fernandes 
Maria do Céu 
Almeida 
 

Data: 
22/07/2015 

Verificado por: 
Ilda Fernandes 
 

Data: 
27/10/2015 

Aprovado por: 
Presidente 

Data: 
28/10/2015 

 

MOD.10.00   

PROCEDIMENTO OPERATIVO 
Mobilidade de estudantes e 
recém-graduados 

Código: PO.14 
Revisão: 0 
Página 1 de 6 

I – ÂMBITO 

 Aplicável à gestão de atividades resultantes de programas nacionais e internacionais de mobilidade de estudantes 

e recém-graduados. 

II – OBJETIVOS 

 Assegurar as atividades de mobilidade de estudantes e recém-graduados. 

 Avaliar e melhorar as atividades de mobilidade. 

 Garantir o cumprimento da regulamentação em vigor. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

 Ver PG.04 – Mobilidade. 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 A divulgação da lista das instituições e condições de mobilidade é efetuada no site e nos locais de estilo da ESEP. 

 Para a formalização das candidaturas, o candidato deve instruir o processo com os documentos constantes do 

edital de abertura das pré-candidaturas à mobilidade. 

 O pedido de alterações ao programa de estudos/estágio previamente acordado, quando aplicável, deve ser 

efetuado na 2ª e 5ª semana após o início das atividades letivas. 

 A atribuição de bolsas é regulada pela ANEEF de acordo com as orientações da comissão europeia. 

 A mobilidade de estudantes segue o estipulado no regulamento da mobilidade dos estudantes e recém-graduados 

da ESEP e nas normas constantes de cada programa de mobilidade. 

 Os modelos utilizados são disponibilizados pela ANEEF e pela ESEP, de acordo com cada programa de 

mobilidade. 

 É obrigatório, no âmbito da mobilidade regulada pela ANEEF, a avaliação da proficiência linguística (teste 1 e teste 

2). 

IV – RECURSOS  

 PG.04 – Mobilidade. 

 Aplicativo GESTA. 

 Plataforma mobility tool. 
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V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

Mobilidade de estudantes outgoing 

1. Propor o emparelhamento das UC a realizar/substituir ou das práticas clínicas 

a realizar bem como informar sobre o sistema de classificação adotado na IA. 

GAMII 

2. Aprovar o emparelhamento das UC a realizar/substituir ou das práticas clínicas 

a realizar na IA e os critérios a adotar na conversão das classificações. 

CTC 

3. Preparar e publicar o edital. GAMII e GDIAP 

4. Preencher a pré-candidatura. Estudantes 

5. Rececionar a pré-candidatura.  GAMII 

6. Analisar a elegibilidade e seriar as pré-candidaturas e distribuir o número de 

licenças OLS. 

GAMII 

7. Divulgar os resultados das pré candidaturas. GAMII e GDIAP 

8. Informar as IA’s dos estudantes selecionados para a mesma. GAMII e estudante 

9. Preencher e assinar os formulários: 

 Programa Erasmus +(estados membros da UE e países do programa 

fora da EU) - no modelo da ANEEF, learning agreements for studies 

/traineeships; 

 Programa Vasco da Gama - programa de estudos (modelo CCISP); 

 Programa Intercâmbio Internacional (outros países) – Caso seja 

considerado conforme por ambas as partes, efetua-se o contrato de 

estudos, learning agreement for studies (MOD.113) ou learning agreement 

for traineeships (MOD.115) ou o modelo da IES. 

e entregar a documentação constante do edital. 

Estudantes 

10. Verificar se as UC que constam do programa de estudos a realizar e as UC a 

que o estudante se inscreveu na ESEP, estão conforme com o 

emparelhamento aprovado pelo CTC. 

GAMII 

11. Assinar os formulários constantes do item 9. GAMII e/ou coordenador do curso, 

presidente do CTC e presidente  

12. Enviar os formulários constantes do item 9. à IA para assinar. GAMII 

13. Confirmar, por e-mail, ao estudante a aceitação da mobilidade. GAMII 

14. Comunicar, ao coordenador de curso a lista das candidaturas aprovadas com 

a indicação das UC do curso da ESEP que serão substituídas e as práticas 

clinicas a realizar na IA. 

GAMII 

15. Comunicar ao GAIEVA-AS a lista dos estudantes com bolsa financiada pela 

ANEEF. 

GAMII 

16. Comunicar ao CGR-COC a lista dos estudantes em mobilidade para 

transferências das bolsas.  

GAMII 

17. Enviar a lista dos estudantes em mobilidade para a seguradora. GAMII 
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Ação Responsabilidade 

18. Preencher o contrato ERASMUS+ (com bolsa ou sem bolsa ou bolsa ESEP) e 

enviar ao CGR-COC, caso se aplique. Preencher a declaração de 

compromisso de mobilidade (MOD.114). 

GAMII  

19. Assinar o contrato ERASMUS+ (com bolsa ou sem bolsa ou bolsa ESEP), caso 

se aplique.  

Presidente e estudante 

20. Inscrever na plataforma mobility tools, se aplicável. GAMII 

21. Atribuir o acesso à plataforma OLS. GAMII  

22. Realizar os testes de proficiência linguística, quando aplicável.  Estudante 

23. Efetuar o pedido de alterações ao programa de estudos/estágio previamente 

acordado e constante no formulário, se aplicável. 

Estudante ou IA ou GAMII 

24. Analisar e decidir as alterações. GAMII 

25. Enviar, por e-mail para o GAMII, a meio do período de mobilidade, um ponto 

de situação breve acerca das atividades desenvolvidas. 

Estudante 

26. Entregar a documentação no GAMII no final do período de mobilidade, de 

acordo com o regulamento.  

 Preencher o modelo de presença no período de mobilidade - evidence of 

placement (MOD.148). 

 Entregar documento com as classificações da IES. 

Estudante 

27. Realizar o relatório de mobilidade disponibilizado pela ANEEF em plataforma 

eletrónica. 

Estudante 

28. Avaliar a experiência de mobilidade (MOD.116). Estudante 

29. Enviar para o CTC a transcrição das classificações obtidas pelos estudantes 

ou envio da informação sobre as práticas clínicas para o coordenador da UC.  

GAMII 

30. Publicar na pauta a classificação final da UC, dos estudantes, que realizaram 

as práticas clinicas. 

Coordenador da UC 

31. Publicar, na pauta, as classificações, aprovadas pelo CTC, nas UC que foram 

substituídas pela realização de mobilidade.  

SAAE 

32. Informar o SAAE dos dados do processo de mobilidade dos estudantes a 

constar no suplemento ao diploma. 

GAMII 

33. Monitorizar as atividades de mobilidade. GAMII 

34. Analisar os dados das atividades de mobilidade. GAMII 

Mobilidade de estudantes incoming 

1. Elaborar/reformular o guia do estudante e o guia de cursos/nursing degree 

course guide. 

GAMII e GDIAP 

2. Aprovar o guia do estudante e o guia de cursos/nursing degree course guide. Presidente 

3. Disponibilizar no sítio da internet da ESEP toda a informação relevante. GAMII E GDIAP 

4. Enviar por correio eletrónico um convite às IO a comunicar a abertura do 

período de pré-candidaturas. 

GAMII 
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Ação Responsabilidade 

5. Efetuar a abertura de pré-candidaturas - “nomination”. GAMII 

6. Enviar “nomination” ou ficha de pré-candidatura a programas de mobilidade 

(MOD.109) por correio eletrónico. 

IO, estudante 

7. Rececionar e analisar a pré-candidatura: 

 Programa Erasmus+ (estados membros da UE e países do 

programa fora da EU) - no modelo da ANEEF, learning agreements for 

studies /traineeships; 

 Programa Vasco da Gama - programa de estudos (modelo CCISP); 

 Programa Intercâmbio Internacional (outros países) – Caso seja 

considerado conforme por ambas as partes, efetua-se o contrato de 

estudos learning agreement for studies (MOD.113) ou o learning 

agreement for traineeships (MOD.115) ou modelo da IES. 

GAMII, coordenador de curso 

8. Negociar as pré-candidaturas. GAMII, IO, estudante 

9. Elaborar a carta de aceitação, quando aplicável. GAMII 

10. Assinar a carta de aceitação, quando aplicável. Presidente 

11. Enviar a carta de aceitação de mobilidade (MOD.85) para a IO. GAMII 

12. Comunicar às IO e estudantes das “Nomination” ou MOD.109 aprovadas, por 

correio eletrónico. 

GAMII  

13. Formalizar e assinar as candidaturas constantes do item 7. GAMII, representante IO, estudante, 

presidente do CTC, coordenador do 

programa de mobilidade, 

coordenador curso e presidente, 

quando aplicável 

14. Enviar as candidaturas constantes do item 7. à IO, em formato PDF. GAMII 

15. Comunicar aos coordenadores de curso e das UC a lista dos estudantes, a 

distribuição pelas UC e o período de mobilidade e, se for caso, as práticas 

clínicas a realizar. 

GAMII 

16. Comunicar à associação de estudantes a lista de estudantes. GAMII 

17. Organizar e preparar o curso de língua portuguesa para estrangeiros, quando 

aplicável. 

GAMII 

18. Efetuar a admissão/inscrição/matrícula do estudante: 

 Matricular no curso; 

 Inscrição nas UC de acordo com o learning agreement e aprovação do 

coordenador do curso; 

 Registar no SIGAI e no portal; 

 Atribuição de códigos de acesso (MOODLE), cartão de identificação do 

estudante e declaração de transportes; 

 Emissão e assinatura pelo coordenador do GAMIII da declaração de 

chegada. 

GAMII,CIT e SAAE  
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Ação Responsabilidade 

19. Preparar e realizar o “Welcome ESEP”. GAMII e associação de estudantes 

20. Efetuar o pedido de alterações ao programa de estudos/estágio previamente 

acordado, quando aplicável. 

Estudante, IO, GAMII 

21. Analisar e decidir as alterações. GAMII, IO 

22. Entregar a documentação e preenchimento do learning agreement for studies 

or traineeships (after mobility) ou europass, quando aplicável, no final do 

período de mobilidade. 

Estudante, GAMII com 

Coordenador da UC, quando 

aplicável 

23. Avaliar a experiência de mobilidade (MOD.116). Estudante 

24. Emitir, por indicação do GAMII, o documento (transcript of records) e cessar a 

matrícula. 

SAAE 

25. Enviar, por mail e correio, quando aplicável, às IO e ao estudante o transcript 

of records. 

GAMI 

26. Monitorizar as atividades de mobilidade. GAMII 

27. Publicitar atividades do GAMII. GAMII e GDIAP 

Promoção de relações exteriores  

1. Rececionar e analisar os pedidos. GAMII 

2. Estabelecer contacto com os trabalhadores da ESEP, que possam ser 

envolvidos. 

GAMII 

3. Aprovar os pedidos de visita. presidente 

4. Comunicar a aprovação aos interessados, por correio eletrónico. GAMII  

5. Enviar a carta de aceitação de mobilidade (MOD.85), assinada pelo presidente, 

quando aplicável. 

GAMII 

6. Preparar e enviar o programa de atividades. GAMII 

7. Efetuar o registo dos visitantes. GAMII  

8. Atribuir gabinete, acesso à rede wireless e cartões de identificação, quando 

aplicável. 

GAMII e CIT 

9. Emissão e assinatura pelo coordenador do GAMII da declaração de presença, 

quando aplicável. 

GAMII 

10. Preparar e realizar o “Welcome ESEP”. GAMII  

11. Avaliar a visita. Visitantes 

12. Analisar os dados das visitas institucionais. GAMII 

 

VI – FLUXOGRAMA 

 Não aplicável. 
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VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 
 

 Edital. 

 Regulamento da mobilidade de estudantes e recém-graduados. 

 Guia de cursos/nursing degree course guide. 

 MOD.85 – Carta de aceitação de mobilidade. 

 MOD.109 – Ficha de pré-candidatura a programas de mobilidade. 

 MOD.113 – Learning agreement for studies. 

 MOD.114 – Declaração de compromisso de mobilidade. 

 MOD.115 – Learning agreement for traineeships. 

 MOD.116 – Avaliação da experiência de mobilidade/Evaluation of mobility experience. 

 MOD.148 – Evidence of placement. 

 Formulário de learning agreements for studies /traineeships (ANEEF). 

 Formulário do programa Vasco da Gama (CCISP). 

 Contrato Erasmus+ – mobilidade individual para fins de aprendizagem (ANEEF) com bolsa ou sem bolsa ou bolsa 

ESEP. 

 Transcript of records. 


