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APROVADO 
25 de fevereiro de 2013 

O Presidente, 

 
(Paulo Parente) 

 

 

REGULAMENTO DA MOBILIDADE DE ESTUDANTES 

 

Capítulo I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Objeto e âmbito 

1) O presente regulamento tem por finalidade desenvolver e clarificar os trâmites que 

envolvem os processos de mobilidade de estudantes, «incoming» e «outgoing», relativos a 

programas nacionais e internacionais nos quais a Escola Superior de Enfermagem do Porto 

(ESEP) participe.  

2) Nos processos «incoming», os estudantes, provenientes de outra instituição de ensino 

superior (IES) com a qual a ESEP estabeleceu um contrato bilateral, realizam, no âmbito de 

um contrato/programa de estudos, um período de mobilidade na ESEP. 

3) Nos processos «outgoing», os estudantes da ESEP realizam, no âmbito de um 

contrato/programa de estudos, um período de mobilidade numa IES com a qual a ESEP 

estabeleceu um contrato bilateral. 

Artigo 2.º 

Tipos de mobilidade 

1) O presente regulamento aplica-se aos seguintes programas de mobilidade de estudantes:  

a) Programa de mobilidade europeu, no âmbito do Lifelong Learning Programme (LLP) / 

Programa de aprendizagem ao longo da vida (PROALV) / Erasmus; 

b) Programa de mobilidade nacional – Vasco da Gama (VG); 

c) Outros programas de mobilidade nacionais ou internacionais para efeitos de ensino, 

formação, especialização e investigação, no âmbito de protocolos de colaboração 

estabelecidos com IES. 

2) O programa LLP / Erasmus tem como objetivo central apoiar a criação de um espaço 

europeu de ensino superior e reforçar o contributo do ensino superior no processo de 

inovação a nível europeu, através da celebração de contratos bilaterais entre diferentes 

países e IES. 

3) O programa Vasco da Gama é um programa de mobilidade de estudantes entre IES 

politécnico nacionais, criado pelo Conselho Coordenador dos Institutos Superiores 

Politécnicos (CCISP). Esta mobilidade estabelece-se mediante um acordo prévio entre as IES 
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de origem e de acolhimento em que se especifique o programa de estudos a desenvolver 

pelo estudante e o respetivo reconhecimento académico.  

Artigo 3.º 

Módulos de mobilidade 

1) Nos processos outgoing, a mobilidade de estudantes referida no artigo anterior pode 

assumir três formas: 

a) Módulos pré-definidos com bolsa; 

b) Módulos pré-definidos sem bolsa; 

c) Módulos livres. 

2) Entende-se por módulo pré-definido, a unidade  apresentada pela ESEP  que associa os 

seguintes elementos: IES de acolhimento; período de mobilidade; e, emparelhamento das 

UC’s a realizar/substituir; 

a) Os módulos pré-definidos podem apresentar-se com e sem bolsa. 

3) Entende-se por módulo livre, a unidade  proposta pelo estudante  que associa os 

seguintes elementos: IES de acolhimento; período de mobilidade; e, emparelhamento das 

UC’s a realizar/substituir.  

Artigo 4.º 

Período de mobilidade 

Os períodos de mobilidade são determinados pelas normas dos respetivos programas e pelo 

disposto nos contratos bilaterais entre as IES e no contrato/programa de estudos; 

a) No programa ERASMUS, o período de mobilidade pode variar entre 3 a 6 meses e iniciar-

se a partir de agosto, se os calendários letivos das IES de acolhimento assim o 

determinarem; 

b) No programa VG, o período de mobilidade pode ter a duração de um semestre ou de um 

ano letivo. Este período pode ser reduzido, por acordo entre as IES envolvidas. 

Artigo 5.º 

Calendarização  

1) Nos processos de mobilidade outgoing aplica-se a seguinte calendarização (sempre 

referente ao ano letivo anterior à mobilidade): 

a) Até 31 de outubro, o coordenador do Gabinete de apoio à mobilidade e intercâmbio 

internacional (GAMII) envia ao Conselho técnico-científico (CTC), dossiê fundamentado 

com a proposta de novos emparelhamentos de unidades curriculares (UC’s) dos cursos 

em funcionamento na ESEP substituíveis pela frequência com aproveitamento de UC’s 

de cursos em funcionamento nas IES de acolhimento;  
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b) Até 30 de novembro, o CTC aprova a lista dos novos emparelhamentos de UC’s referidos 

na alínea anterior; 

c) Até 15 de dezembro, o GAMII publicita o aviso de abertura do período de apresentação 

de pré-candidaturas aos programas de mobilidade; 

d) Até 31 de janeiro, o GAMII publicita a lista das pré-candidaturas aprovadas para os 

módulos pré-definidos com bolsa e sem bolsa;  

e) Até 15 de fevereiro, o coordenador do GAMII envia ao CTC, para aprovação, propostas 

de novos emparelhamentos decorrentes das pré-candidaturas admitidas a módulos 

livres; 

f) Até 28 de fevereiro, o CTC aprova a lista dos novos emparelhamentos de UC’S referidos 

na alínea anterior; 

g) Até 07 de março, o GAMII publicita a lista das pré-candidaturas a módulos livres 

aprovadas; 

h) Até 07 de março, o GAMII informa os coordenadores dos cursos que tenham estudantes 

com pré-candidaturas à mobilidade aprovadas; 

i) Até 31 de março, o GAMII envia as candidaturas às IES parceiras de acolhimento. 

2) Os processos de mobilidade incoming obedecem à seguinte calendarização: 

a) Durante o mês de março, receção de candidaturas;  

b) Durante o mês de abril, análise de candidaturas e resposta à instituição de origem; 

3) A calendarização estabelecida nos números anteriores poderá ser alterada de acordo com 

orientações da Agência Nacional PROALV, do CCISP ou de decisões dos órgãos de gestão da 

ESEP. 

Artigo 6.º 

Direitos e deveres do estudante em mobilidade  

1) São direitos do estudante em mobilidade: 

a) Ser acompanhado durante o processo de candidatura e no decurso da mobilidade pelo 

GAMII; 

b) Não pagar, à IES de acolhimento, propinas e outras taxas (inscrição, exames, acesso a 

laboratórios e bibliotecas) durante o período de mobilidade; 

c) Beneficiar do pleno reconhecimento académico, por parte da IES de origem e em 

conformidade com o contrato/programa de estudos estabelecido, das UC´s concluídas 

com aproveitamento durante o período de mobilidade; 
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d) Receber um registo académico das UC’s e outras atividades realizadas durante o período 

de mobilidade, emitido pela IES de acolhimento. Deste registo deve constar, por cada UC 

realizada, o número de ECTS e as classificações obtidas;  

e) Ser tratado e atendido pela IES de acolhimento da mesma forma que os outros 

estudantes dessa IES; 

f) Ter acesso à Carta Universitária Erasmus e à Declaração de Estratégia Europeia da sua 

instituição e da instituição de acolhimento (no caso do programa Erasmus); 

g) Continuar a beneficiar das bolsas de estudo ou dos empréstimos estudantis que usufrua 

na IES de origem, enquanto se encontra em mobilidade. 

2) São deveres do estudante em mobilidade: 

a) Selecionar a instituição de acolhimento e as UC’s que pretende realizar; 

b) Marcar as viagens e o alojamento no local de destino; 

c) Cumprir o contrato/programa de estudos; 

d) Comunicar ao coordenador do GAMII qualquer proposta de alteração ao 

contrato/programa de estudos; 

e) Notificar o coordenador do GAMII em caso de algum evento imprevisto; 

f) Representar a ESEP condignamente na instituição de acolhimento; 

g) Elaborar, após o regresso, um relatório acerca do período de mobilidade e prestar 

quaisquer informações que sejam solicitadas pela ESEP, pela Comissão Europeia, pela 

Agência Nacional (PROALV) ou pelo CCISP. 

 

Capítulo II 

Processo de candidatura 

Artigo 7.º 

Abertura de pré-candidaturas 

1) Anualmente, o presidente da ESEP fixa o número de bolsas a atribuir aos programas de 

mobilidade, que o coordenador do GAMII distribuirá pelos diferentes módulos pré-definidos. 

2) O período de pré-candidatura, as vagas disponíveis para os módulos pré-definidos, com e 

sem bolsa, as vagas por IES parceiras para módulos livres, os critérios de seleção e de 

seriação, bem como a informação relativa à documentação necessária, serão divulgados no 

portal da ESEP. 

3) Os estudantes que pretendam realizar módulos livres devem, antes da apresentação da 

respetiva candidatura, analisar com o coordenador do GAMII o elenco das UC’s, bem como o 

programa de estudos que pretendem realizar na IES de acolhimento. 
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Artigo 8.º 

Critérios de elegibilidade 

Podem candidatar-se aos programas de mobilidade referidos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do 

artigo 2.º os estudante que, cumulativamente: 

a) Estejam matriculados no CLE ou num dos cursos de mestrado em funcionamento na 

ESEP;  

i) Os matriculados no CLE deverão estar inscritos, pelo menos, no segundo ano do 

curso e ter concluído um mínimo de 45 créditos ECTS; 

b) Não estejam a beneficiar de qualquer apoio financeiro através de outro programa ou 

ação da União Europeia;  

c) Possuam competências básicas ao nível do domínio da língua do país de acolhimento. 

Artigo 9.º  

Critérios de seriação 

Caso o número total de pré-candidaturas seja superior ao número de vagas disponíveis para 

cada um dos módulos, proceder-se-á à seriação das mesmas pela aplicação sucessiva dos 

seguintes critérios de preferência: 

a) Nunca ter participado no programa de mobilidade a que se candidata (com ou sem 

bolsa); 

b) Maior número de créditos ECTS concluídos até ao final do ano letivo anterior ao da 

apresentação da pré-candidatura;  

c) Melhor média global (não ponderada) das UC’s concluídas até ao final do ano letivo 

anterior ao da apresentação da pré-candidatura. 

Artigo 10.º 

Instrução da candidatura aos programas  

1) A pré-candidatura aos programas de mobilidade deverá ser apresentada em formulário 

próprio, disponível no portal da ESEP, entregue pessoalmente no secretariado do GAMII, ou 

enviada por correio eletrónico.  

2) Os resultados do processo de seleção e seriação são divulgados no portal e afixados nos 

locais de estilo da ESEP. 

3) No prazo de 10 dias úteis após a publicação dos resultados da seleção e seriação, os 

estudantes colocados nas vagas disponíveis deverão, sob pena de exclusão, completar a 

instrução da sua candidatura com os seguintes documentos: 

a) No caso de mobilidade ERASMUS:  

i) Formulário “Student application form”; 
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ii) Contrato de estudos (“Learning agreement”);  

iii) Documento “Transcript of records” (a emitir pelos serviços académicos e de apoio 

ao estudante (SAAE) da ESEP); 

iv) Carta de motivação, quando exigida pela IES de acolhimento; 

v) Curriculum vitae, devidamente atualizado, no modelo europeu, quando exigido pela 

IES de acolhimento; 

vi) Certificado de competências linguísticas, quando exigido pela IES de acolhimento; 

vii) Fotocópia do cartão de identificação civil; 

viii) Fotocópia do cartão de contribuinte, no caso de não ser detentor de cartão de 

cidadão; 

ix) Fotocópia do cartão europeu de saúde; 

x) Comprovativo do número de identificação bancária, no caso de ser bolseiro 

ERASMUS; 

xi) Cópia do contrato de seguro escolar (a fornecer pelos SAAE da ESEP); 

xii) Duas fotografias tipo-passe. 

b) No caso de mobilidade VASCO DA GAMA:  

i) Ficha de candidatura VG;  

ii) Formulário “Programa de estudos”;  

iii) Fotocópia do cartão de identificação civil; 

iv) Duas fotografias tipo-passe. 

4) Para além dos documentos antes referidos, poderão ser necessários outros por exigência da 

IES de acolhimento. 

Artigo 11.º 

Financiamento e bolsas 

1) No âmbito dos programas de mobilidade, poderão ser atribuídas bolsas destinadas a 

comparticipar os custos que lhes estão associados. 

2) A bolsa Erasmus é atribuída pela Agência Nacional PROALV, nos termos previstos nos 

respetivos regulamentos;  

a) O programa ERASMUS prevê medidas específicas de apoio a estudantes com 

dificuldades económicas, nomeadamente a atribuição de uma bolsa suplementar. 

3) A bolsa ESEP é atribuída por Despacho do Presidente a estudantes em mobilidade não 

abrangidos pelo número anterior; 

a) O valor a atribuir toma por referência as regras da Agência Nacional PROALV, mas não se 

condiciona aos respetivos valores. 



Página 7 de 11 

Capítulo III 

Mobilidade outgoing  

Artigo 12.º 

Implicações da mobilidade no regime de frequência e avaliação 

1) No ato de renovação da matrícula e inscrição num curso da ESEP, opera-se a transmissão 

definitiva da vaga e do regime de frequência e avaliação da UC do respetivo plano de 

estudos para a UC da IES de acolhimento que a substitui nos termos do contrato/programa 

de estudos estabelecido. 

2) Às UC’s da ESEP a que o estudante esteja inscrito durante o período de mobilidade, e que 

não sejam substituídas nos termos do contrato/programa de estudos estabelecido, aplica-se 

o regime geral de frequência e avaliação em vigor na ESEP com a exceção prevista no 

número seguinte; 

a) De forma a causar a mínima perturbação possível na frequência das UC’s, o candidato 

deve ajustar, em articulação com o GAMII, as datas de “partida” e de “chegada”. 

3) Excecionalmente, os estudantes que, por força do cumprimento do período de mobilidade 

mínimo, não possam comparecer a atividades letivas de UC’s da ESEP não contempladas no 

contrato/programa de estudos verão as faltas dadas a estas UC´s relevadas; 

a) A relevação das faltas a que se refere este número opera-se automaticamente por 

comunicação do coordenador do GAMII aos SAAE. 

4) Todas as UC’s realizadas na IES de acolhimento deverão ser objeto de avaliação de acordo 

com as normas, regras e instrumentos da mesma. 

5) A substituição das UC’s prevista no contrato/programa de estudos, bem como o registo no 

suplemento ao diploma das restantes UC’s, só produz efeitos na ESEP com a entrega dos 

originais de: 

a) Documento que certifique a frequência do estudante e confirme o período de 

mobilidade, assinado e carimbado pela IES de acolhimento; 

b) Relatório do estudante; 

c) Documento de transcrição das classificações expressas na escala em uso na IES de 

acolhimento com a correspondência à escala europeia de comparabilidade de 

classificações. 

Artigo 13.º 

Desistência da mobilidade 

1) O estudante pode desistir da pré-candidatura, sem consequências, até à respetiva 

formalização (assinatura do contrato/programa de estudos);  
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a) Esta desistência opera-se por mera comunicação dirigida ao coordenador do GAMII, por 

correio eletrónico. 

2) O estudante poderá solicitar, até ao início do período de mobilidade, o cancelamento de 

uma candidatura já formalizada, através de requerimento dirigido ao coordenador do GAMII 

acompanhado da devolução de qualquer verba recebida a título de bolsa de mobilidade;  

a) Caso o estudante já tenha procedido à renovação da matrícula e inscrição no ano a que 

se reporta a mobilidade, não se garante que o estudante possa retomar o regime de 

frequência e avaliação das UC´s do plano de estudos da ESEP, em particular no que se 

reporta às UC’s de ensino clínico; 

b) Independentemente do motivo do cancelamento, o estudante fica impedido de 

apresentar nova candidatura a qualquer programa de mobilidade durante o período de 

um ano. 

3) Depois de iniciada a mobilidade, qualquer situação que determine o incumprimento do 

estabelecido no contrato/programa de estudos, determinará:   

a) Se for o caso, a aplicação das regras previstas nas regras da Agência Nacional PROALV ou 

no Regulamento da mobilidade VG; 

b) O previsto na alínea b) do número anterior; 

c) A devolução de qualquer verba atribuída a título de bolsa de mobilidade, nos termos do 

artigo seguinte; 

d) A manutenção do regime de frequência e avaliação previsto na IES de acolhimento, nos 

termos do número 1 do artigo 12.º. 

Artigo 14.º 

Devolução da bolsa 

1) Para além da situação prevista no número 2 do artigo anterior, os estudantes que tenham 

recebido qualquer verba a título de bolsa terão também de proceder à sua devolução nos 

seguintes casos: 

a) Não conclusão do período de mobilidade; 

b) Não aproveitamento mínimo, nos termos em vigor na IES de acolhimento, a nenhuma 

UC constante do contrato/programa de estudos; 

i) Nos casos em que do contrato/programa de estudos conste apenas uma ou duas 

UC’s, o aproveitamento mínimo poderá ser substituído por relatório, emitido pelo 

responsável da instituição de acolhimento, em que conste que o estudante 

desenvolveu de forma regular e participada as atividades curriculares acordadas; 
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c) Não apresentação na ESEP do documento de validação do período de mobilidade 

emitido pela IES de acolhimento; 

d) Não reconhecimento da formação realizada durante o período de mobilidade, por 

alteração do contrato/programa de estudos não aprovada pela ESEP.  

2) A notificação, devidamente fundamentada, dos estudantes obrigados à devolução da bolsa 

nos termos do número anterior, cabe ao coordenador do GAMII. Esta notificação é enviada 

por correio eletrónico. 

3) Os estudantes notificados nos termos do número anterior poderão requerer a isenção do 

dever de devolução total ou parcial das verbas recebidas a título de bolsa, invocando 

motivos válidos de força maior, devidamente justificados e documentados; 

a) Este requerimento deverá ser dirigido ao responsável máximo da entidade que atribuiu 

a bolsa.  

Artigo 15.º 

Suplemento ao diploma 

No suplemento ao diploma é registada: 

a) A realização do período de mobilidade, a IES de acolhimento e a respetiva duração; 

b) As UC’s concluídas no âmbito do programa de mobilidade, devidamente certificadas nos 

termos do disposto no número 6 do artigo 12.º, que não sejam substituídas por outras do 

plano de estudos do curso da ESEP.  

 

Capítulo IV 

Mobilidade incoming 

Artigo 16.º 

Procedimentos da mobilidade incoming 

1) A preparação e a organização dos processos de candidatura à mobilidade incoming são da 

responsabilidade do coordenador do GAMII. 

2) O contrato/programa de estudos é formalizado pelas assinaturas dos coordenadores do 

GAMII e do curso. 

3) Depois de formalizado o contrato/programa de estudos, procede-se à: 

a) Atribuição de um número de estudante ESEP; 

b) Inscrição do estudante nas UC’s e à alocação nas respetivas turmas. 

4) Concluído o processo referido no número anterior, o GAMII informa, com conhecimento do 

coordenador de curso, os coordenadores das UC’s envolvidas.  
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Artigo 17.º 

Preparação e acolhimento dos estudantes incoming 

1) A ESEP disponibilizará, no portal, um guia de estudante, em português e inglês, com 

informação relevante à realização de um período de estudos na ESEP. 

2) Os estudantes incoming devem possuir as competências linguísticas necessárias ao processo 

de comunicação em enfermagem. 

3) A ESEP, em cada semestre, disponibiliza gratuitamente aos estudantes incoming um curso 

de português para estrangeiros. 

4) Ao GAMII, no âmbito do processo de acolhimento dos estudantes incoming, compete: 

a) A admissão e identificação dos estudantes;  

b) A receção “Welcome ESEP” (sessão de boas-vindas em que são prestadas informações 

relevantes para a realização do período de mobilidade e é oferecido o “Welcome Pack 

ESEP”); 

c) A promoção do contacto e da relação com outros estudantes, nomeadamente através 

da Associação de Estudantes e do “ESEP Buddy”. 

5) Nos dois dias úteis seguintes à admissão na ESEP, o estudante deverá proceder ao registo 

dos seus dados pessoais, incluindo morada temporária e contacto pessoal, junto dos SAAE 

da ESEP. 

6) Durante o período de mobilidade, os estudantes serão acompanhados pelo GAMII, 

nomeadamente através da realização de entrevistas periódicas de avaliação. 

Artigo 18.º 

Frequência e avaliação dos estudantes incoming 

1) Os estudantes incoming estão sujeitos às disposições internas aplicáveis na ESEP aos 

estudantes do mesmo curso, com as especificidades que lhes sejam aplicáveis. 

2) É aplicado ao estudante incoming o estatuto de trabalhador-estudante. 

3) Compete ao coordenador da UC fazer o acompanhamento do processo de aprendizagem do 

estudante incoming de modo a detetar as suas necessidades e a planear as estratégias 

pedagógicas consideradas adequadas. 

4) As provas de avaliação poderão revestir forma diferente do estabelecido para os restantes 

estudantes, por decisão do coordenador da UC. 

5) Os estudantes poderão realizar as provas em língua inglesa, desde que para tal haja 

concordância do coordenador da UC. 

6) Por motivos relacionados com a dificuldade de conciliar as atividades escolares da IES de 

origem com o início e/ou o fim das atividades da ESEP, a data de apresentação de relatórios, 
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de entrega de trabalhos escritos, de discussão individual de trabalhos e de realização de 

provas de avaliação poderá ser alterada. 

7) Os resultados da avaliação são expressos na escala inteira de 0 a 20 valores.  

8) Os documentos certificadores da avaliação serão enviados à IES de origem, na sua forma 

original, e incluem a classificação final da UC na escala inteira de 0 a 20 valores e a respetiva 

correspondência na escala europeia de comparabilidade de classificações. 

Capítulo V 

Outros programas de mobilidade 

Artigo 19.º 

Disposições aplicáveis 

Aos programas de mobilidade a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 2.º aplicar-se-á, com 

as devidas adaptações, o disposto no presente regulamento e no contrato/programa de estudos 

celebrado. 

Capítulo VI 

Disposições finais 

Artigo 20.º 

Casos omissos 

As omissões ou as dúvidas suscitadas na aplicação do presente Regulamento são resolvidas por 

despacho do Presidente da ESEP, ouvidos os coordenadores do GAMII, o CTC, o Conselho 

Pedagógico e demais intervenientes. 

Artigo 21.º 

Disposições transitórias 

Durante o ano letivo 2012/2013, aplicar-se-á o presente regulamento com as devidas 

adaptações no que diz respeito a prazos e calendarização. 

Artigo 22.º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação. 

 

Porto e ESEP, 25 de fevereiro de 2013 

O Presidente, 

 

Paulo José Parente Gonçalves 


