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Norma de serviço n.º 2018/04 

Inscrição dos estudantes em mobilidade incoming  
 

O n.º 3 do Artigo 17.º do Regulamento da mobilidade de estudantes e de recém-graduados prevê que, 

aos estudantes incoming, depois de formalizado o contrato de mobilidade, seja atribuído um número 

de estudante ESEP e, em alternativa, se proceda à inscrição – normal – nas UC’s e à alocação nas 

respetivas turmas ou à inscrição – especial –, para a realização exclusiva de práticas clínicas, nas UC’s 

e à alocação nas respetivas turmas. 

Neste quadro, decide-se o seguinte: 

1) A trabalhadora do secretariado de apoio ao GAMII realiza, nos SAAE, a inscrição do estudante 

incoming no aplicativo GESTA, nos seguintes termos: 

a) Preenche a «ficha de estudante» no aplicativo Gesta; 

b) Matricula o estudante no “curso ERASMUS”; 

c) Inscreve o estudante nas UC do plano de estudos do CLE. 

2) No preenchimento da «ficha de estudante», regista, no campo de observações da matrícula, os 

códigos relativos ao tipo de mobilidade:  

a) #MOBIN_ERASMUS_[ano letivo]# – nas mobilidades enquadradas no programa ERASMUS+; 

b) #MOBIN_VG_[ano letivo]# – nas mobilidades enquadradas no programa Vasco da Gama; 

c) #MOBIN_II_[ano letivo]# – nas mobilidades enquadradas em outros programas de 

Intercâmbio internacional. 

3) Em cada ano letivo, são criados novos códigos para cada um dos tipos de mobilidade referidos no 

número anterior, por alteração da componente «ano letivo». 

4) Nos casos de inscrição especial (estudantes que apenas realizam práticas clínicas) deve ainda 

constar do campo de observações da matrícula a indicação: «Estudante em mobilidade de 

estágio». 

5) Caso o estudante incoming realize períodos de mobilidade em ano letivos diferentes (sucessivos 

ou não), mantém o mesmo número de estudante ESEP, sendo-lhe atribuído um novo código. 
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Para conhecimento dos Serviços Académicos e de Apoio ao Estudante e divulgação no portal da ESEP. 

 

Porto e ESEP, 9 de fevereiro de 2018 

 

 

O Presidente, 

 
(Paulo José Parente Gonçalves) 


