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I – ÂMBITO 

 Aplicável às atividades associadas à orientação de estudantes de licenciatura, mestrado, doutoramento e pós-

doutoramento de instituições de ensino superior estrangeiras. 

II – OBJETIVOS 

 Organizar a integração de estudantes estrangeiros do ensino superior como colaboradores na UNIESEP. 

  Organizar o modo de acompanhamento do estudante estrangeiro do ensino superior como membro colaborador 

na UNIESEP. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

 Não aplicável. 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 O estudante estrangeiro interessado deverá solicitar a respetiva integração na UNIESEP (regulamento da 

UNIESEP), com o estatuto de colaborador.  

 As disposições aplicáveis à orientação de estudantes de doutoramento e pós doutoramento de instituições de 

ensino superior estrangeiras enquadram-se na norma de serviço n.º 2015/02. 

 Deve-se proceder à elaboração e assinatura de carta de parceria (MOD.147) e/ou acordo interinstitucional 

(MOD.108), ou documento da instituição de origem, se aplicável. 

 O estudante deverá identificar o orientador da ESEP na monografia, dissertação ou tese, assim como em toda a 

produção científica realizada no âmbito da permanência na ESEP. 

 

IV – RECURSOS  

 PG.02 – Investigação. 

 

V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

1. Submeter o requerimento (anexo I da norma de serviço n.º 2015/02) indicando o 

orientador da ESEP, acompanhado do plano de atividades a desenvolver no período 

em que integrará  a UNIESEP. 

Requerente 

2. Solicitar a informação de disponibilidade e interesse ao docente_orientador. SS - CTC 

3. Pronunciar sobre a disponibilidade e o interesse. Docente_orientador  

4. Emitir o parecer. 
Coordenador da 

UNIESEP 

5. Enviar o fluxo documental com o requerimento, plano de atividade, disponibilidade do 

orientador e parecer do coordenador da UNIESEP para o CTC. 
SS - CTC 

6. Decidir sobre a integração como colaborador UNIESEP. CTC 
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Ação Responsabilidade 

7. Enviar o fluxo documental ao Presidente para autorizar a utilização das instalações da 

ESEP. 
SS - CTC 

8. Autorizar a utilização das instalações da ESEP e o acesso aos recursos internos. Presidente 

9. Registar o requerente como colaborador da UNIESEP e enviar informação ao CIT. SS - CTC 

10. Enviar a declaração de aceitação (anexo II da norma de serviço n.º 2015/02) para o 

requerente. 

SS - CTC 

11. Emitir o cartão de identificação e providenciar a password de acesso para a utilização 

da rede interna. 

CIT 

12. Comunicar (ao SS-CTC) as datas de receção e as respetivas alterações (caso aplicável) 

do colaborador da ESEP. 

Docente / Colaborador 

UNIESEP 

13. Realizar o acolhimento ao colaborador da UNIESEP, na data indicada pelo SS-CTC. GAMII 

14. Realizar as atividades de investigação. Colaborador UNIESEP 

15. Realizar, pelo menos, uma atividade de divulgação do estudo à UNIESEP. Colaborador UNIESEP 

16. Entregar o relatório das atividades desenvolvidas (em formato digital), de acordo com o 

modelo da instituição de ensino superior de origem,  ao docente_orientador. 

Colaborador UNIESEP 

17. Remeter o relatório com conhecimento do docente_orientador (depois de apreciado 

pelo docente_orientador) em fluxo, para o coordenador da UNIESEP. 

SS-CTC 

18. Emitir uma declaração (anexo III da norma de serviço n.º 2015/02) no final do período 

de permanência. 

SS-CTC 

19. Remeter um exemplar final da monografia, dissertação ou tese para o CDBSC. 
Colaborador UNIESEP/ 

Docente 

 

VI – FLUXOGRAMA 

 Não aplicável. 

VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 Regulamento da UNIESEP. 

 Norma de serviço n.º 2015/02 – Orientação de estudantes de doutoramento e pós-doutoramento de instituições de 

ensino superior estrangeiras. 


