
 
 

MOBILIDADE INTERNACIONAL 

(ESTUDOS) 

 

REGULAMENTO 

 

I – ÂMBITO 

 

1. O presente regulamento aplica-se a todos 

os estudantes selecionados pela FEG para 

realização de um período de estudos numa 

Universidade estrangeira, no âmbito da 

Mobilidade Erasmus+ ou Mobilidade 

Internacional sem Financiamento, 

nomeadamente: 

 

a) Mobilidade Internacional do Programa 

Erasmus+, realizada no âmbito de acordos 

de cooperação bilateral e delimitada 

geograficamente aos Estados-Membros 

da União Europeia, aos países da 

EFTA/EEE e à Turquia, com possibilidade 

de financiamento, mediante a atribuição 

de bolsas Erasmus+, nos termos do 

presente Regulamento (parte. V). 

 

b) Mobilidade realizada no âmbito de 

acordos de cooperação com 

Universidades estrangeiras fora do 

espaço geográfico referido no número 

anterior, sem financiamento. 

 

2. Os estudantes que concluam disciplinas 

no estrangeiro sem terem sido submetidos 

a um processo de seleção prévia por parte 

da FEG (ex: summer schools; mobilidade 

livre) regem-se igualmente pelo presente 

regulamento, quando aplicável. 

 

3. Na Instituição de Destino espera-se que 

os estudantes pautem o seu 

comportamento pelos princípios 

consagrados pela UCP. 

 

 
II - CANDIDATURAS 

1. No sentido de estimular a mobilidade 

internacional de estudos, a FEG promove 

anualmente o Programa Erasmus+, bem  

como outros programas de Mobilidade 

Internacional sem financiamento, tendo 

como destinatários estudantes dos 1º e 2º 

ciclos. 

 

2. O prazo para apresentação de 

candidaturas a qualquer um destes 

Programas decorrerá em duas etapas: 

 

a) mês de Fevereiro (candidatos dos 1º e 2º 

ciclos); 

 

b) duas primeiras semanas de Setembro 

(candidatos do 2º ciclo com inscrição 

formalizada entre Julho e início de 

Setembro). 

 

3. Uma candidatura é constituída 

obrigatoriamente por: 

 

a) preenchimento de formulários online; 

 

b) upload de 1 fotografia em formato JPEG, 

gravada com o nome do estudante (ex: 

FEG_Maria Silva). 

4. A avaliação das candidaturas ficará 

condicionada à entrega dos elementos 

mencionados no nº 3. 

5. A seleção dos candidatos rege-se pelos 

critérios a seguir enunciados, de 

verificação cumulativa:  

a) número total de inscrições e de ECTS 

concluídos, no momento da candidatura;  

b) média do curso, no momento da 

candidatura, que deverá ser igual ou 

superior a 12,5 valores. A Direção reserva-

se, contudo, o direito de admitir estudantes 

com média inferior, mediante evidências de 

atividades extracurriculares relevantes. No 

caso dos estudantes do 2º ciclo, candidatos 

na 1ª etapa, a média a considerar será a 

atingida no curso de mestrado no momento 

da candidatura; 

c) experiência internacional e 

multicultural evidenciada pelo aluno, 

nomeadamente, através: 



 
 

i) do exercício de funções como aluno-

tutor (buddy) no programa Erasmus+, 

através de inscrição voluntária; 

 

ii) do nível de conhecimentos de 

inglês (a Direção da FEG poderá exigir 

a realização de uma prova 

suplementar); 

 

iii) da frequência de disciplinas 

lecionadas em inglês na FEG; 

 

iv) do domínio de línguas estrangeiras; 

 

v) das viagens realizadas; 

 

vi) de outras experiências 

internacionais e multiculturais. 

d) expectativas e motivação do 

candidato, avaliadas através da 

realização de uma entrevista, onde serão 

igualmente ponderados, entre outros, o 

conhecimento do presente regulamento, o 

nível de pesquisa realizada sobre a 

Universidade de Destino preferencial, a 

sua oferta curricular, o modo de 

funcionamento do programa 

internacional no local de destino. 

6. A decisão final é tomada por um Júri em 

representação da Direção e da Coordenação 

do Programa Erasmus+. 

7. Os resultados serão publicados no prazo 

máximo de 30 dias. 

III – FUNCIONAMENTO 

1. Após a publicação dos resultados, os 

estudantes têm uma semana para 

formalizar a sua aceitação por escrito. Em 

caso de ausência de resposta no período 

considerado a candidatura será eliminada. 

 

2. Os estudantes que confirmem a aceitação 

da respetiva colocação e desistam 

posteriormente ficarão impossibilitados de 

concorrer novamente, dentro do ciclo de 

estudos em que se encontrem.  

 

3. Os estudantes que realizem um período 

de mobilidade ficam obrigados a realizar 

um teste inicial online, de avaliação de 

competência linguística (Teste 1), sempre 

que a principal língua de estudo seja uma 

das 6 línguas seguintes: Inglês, Francês, 

Alemão, Italiano Espanhol ou Holandês. 

 

4. A FEG credita disciplinas do 1º ciclo 

realizadas em Universidades estrangeiras, 

através do sistema de atribuição de 

equivalências, substituições e até 2 

optativas livres, observando o previsto no 

artigo 2º, nºs 3 e 4 e artigo 3º do 

Regulamento sobre a Progressão das 

Licenciaturas: 

 

a) no caso das substituições e das 

optativas livres serão creditados os ECTS 

da universidade de Destino; 

 

b) no caso das equivalências serão 

atribuídos os ECTS das disciplinas da 

FEG; 

 

c) o número máximo de substituições 

permitido, ao longo do 1º ciclo de estudos, 

é de três (18 ECTS). 

 

5. No âmbito do 2º ciclo, a creditação 

académica das disciplinas estrangeiras é 

realizada pelo sistema de equivalências. 

 

6. Nas candidaturas formalizadas em 

Fevereiro, os estudantes deverão entregar, 

até ao início Maio, o plano de estudos, em 

formato digital (Anexo I*) e o “learning 

agreement” provisórios, acompanhados 

dos programas desenvolvidos das 

disciplinas, incluindo número de ECTS, 

regime de avaliação, bibliografia e carga 

horária semanal e total. 

 

Serão admitidas exceções a este prazo 

somente quando a informação necessária 

não venha a ser disponibilizada pela 

Universidade de Destino em tempo útil. 

 

Nos restantes casos (candidaturas 

apresentadas até início de Setembro), este 

prazo é anunciado oportunamente. 



 
 
 

7. As alterações ao “learning agreement” 

provisório serão aceites exclusivamente nas 

circunstâncias a seguir enunciadas: 

 

a) incompatibilidade do horário das 

disciplinas escolhidas, isto é verificação 

de sobreposições; 

 

b) alteração da oferta curricular na 

Universidade de Destino. 

 

Nestes casos, os estudantes terão de 

solicitar ao coordenador Erasmus+ da 

Universidade de Destino que informe por 

escrito a Coordenação Erasmus da FEG das 

razões que suscitaram as referidas 

alterações, para análise e eventual 

aprovação (mjmarques@porto.ucp.pt). 

 

8. O “learning agreement” definitivo 

deverá ser enviado pelos estudantes 15 dias 

após o início das aulas na Universidade de 

Destino, data a partir da qual não serão 

autorizadas quaisquer alterações ao plano 

inicialmente apresentado. 

 

9. Durante o período em que os estudantes 

participarem num programa de Mobilidade 

Internacional não se poderão inscrever, 

nem ser avaliados às disciplinas 

oferecidas pela FEG, independentemente 

dos resultados que venham a obter às 

disciplinas optativas, equivalentes, ou 

substituídas, realizadas na Universidade de 

Destino. Assim, em caso de reprovação, o 

exame de recurso deverá ser sempre 

realizado naquela Universidade. Ressalva-

se o caso em que a Universidade de Destino 

proponha o envio do enunciado e 

realização do respetivo exame nas 

instalações da FEG, mediante supervisão da 

Coordenação Erasmus+. 

Excetuam-se da proibição referida 

anteriormente os alunos que, no ano letivo 

de realização de mobilidade, reúnam até 12 

ECTS em falta para termo de licenciatura, 

situação esta em que será autorizado o 

acesso à época especial de finalistas desse 

mesmo ano letivo, prevista no 

Regulamento de Avaliação de 

Conhecimentos das Licenciaturas em 

Economia e Gestão da FEG. 

 

10. Concluída a Mobilidade, a creditação de 

disciplinas estrangeiras na FEG terá como 

pressuposto obrigatório a conversão das 

correspondentes classificações obtidas para 

a escala nacional, conforme previsto no 

Regulamento de Creditação. 

  

Não serão admitidas exceções a este 

princípio, pelo que a opção de não 

contabilização das classificações 

estrangeiras impossibilitará em absoluto a 

creditação dos ECTS finalizados. 

 

11. A frequência de qualquer programa de 

Mobilidade Internacional constará 

explicitamente do suplemento ao diploma 

que passará a ser emitido no final do 1º ou 

2ºciclos. 

 

12. Os candidatos a um Programa de 

Mobilidade Internacional, beneficiários 

de uma bolsa de mérito, deverão preencher 

os requisitos a seguir indicados para que se 

possa verificar a continuidade da sua 

atribuição: 

 

a) aprovação a todas as disciplinas 

frequentadas na Universidade de Destino e 

obtenção de um mínimo de 30 ECTS. Caso 

tal não se verifique, a Direção analisará 

cada caso em particular, mediante 

apresentação de requerimento pelo 

interessado; 

 

b) aprovação a todas as disciplinas 

frequentadas na FEG e obtenção de uma 

média das classificações dessas disciplinas 

igual ou superior a 15,0 valores; 

b) observância das restantes condições 

enumeradas no regulamento das Bolsas de 

Mérito. 

 

 

IV – PROPINAS 

 

1. Os acordos bilaterais garantem a isenção 

de propinas por parte dos estudantes nas 

Universidades de Destino. 
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2. Durante o período de estudos no 

estrangeiro os estudantes devem efetuar a 

respetiva matrícula na FEG e manter, do 

mesmo modo, o pagamento das propinas.  

 

3. O valor a pagar será igual ao número 

total de ECTS creditado pela 

Direção/Coordenação Erasmus+ através da 

creditação de equivalências, de optativas e 

de substituições, constantes do 

correspondente plano de estudos registado 

em formulário próprio (Anexo I*). 

 

V – BOLSAS 

Bolsas Erasmus+ (estudantes em 

mobilidade ao abrigo do Programa 

Erasmus+) 

 

1. Cada estudante poderá beneficiar de uma 

bolsa de mobilidade + por ciclo de estudos. 

 

2. As bolsas de mobilidade destinam-se a 

cobrir as despesas suplementares 

resultantes da realização de um período de 

estudos noutra Universidade, 

nomeadamente: despesas de viagem, 

despesas de preparação linguística e 

despesas resultantes da diferença do custo 

de vida. 

 

3. Para além da bolsa Erasmus+, o estudante 

poderá ainda candidatar-se a uma das 

seguintes Bolsas Suplementares Erasmus+ 

de acordo com as normas dos respetivos 

Regulamentos, disponíveis no Serviço de 

Relações Internacionais (MRI): 

 

a) Bolsa Suplementar Erasmus+ (BSE-

SOC) destinada a estudantes 

Erasmus+ com dificuldades 

socioeconómicas;  

 

b) Bolsa DIS/SEVD destinada a pessoas 

com necessidades especiais.  

 

4. A seleção como estudante Erasmus+ não 

garante, por si só, a atribuição de bolsa. 

 

5 A Bolsa Erasmus+ só é transferida para o 

estudante após o envio para a Reitoria do 

Contrato de Mobilidade para Estudantes e 

do “learning agreement”. 

 

6. Em tempo útil, o Serviço de Relações 

Internacionais (MRI) contactará todos os 

estudantes beneficiários de Bolsa para que 

se desloquem ou enviem os seus 

Procuradores à UCP a fim de assinarem o 

contrato Erasmus+.  

 

7. Após a assinatura do contrato, 70% da 

Bolsa Erasmus+ será paga aos estudantes 

por transferência bancária. Os restantes 

30% serão pagos após o preenchimento do 

relatório referido no ponto 9, e do teste de 

avaliação da competência linguística, 

referida no ponto 8.  

 

8. No fim do período de mobilidade, o 

estudante terá de realizar um teste online 

(Teste 2) com o objetivo de avaliar a 

evolução das suas competências 

linguísticas. Este teste de avaliação é 

obrigatório e tem de ser realizado até 10 

dias após a receção do respetivo e-mail. 

Somente após a submissão ao teste, o 

estudante reúne as condições necessárias 

para transferência dos pagamentos em falta 

relativos à sua mobilidade Erasmus+. 

 

9. Até 15 dias após o termo do período de 

mobilidade, os estudantes bolseiros terão 

de preencher online, e segundo indicações 

da Agência Nacional, um relatório sobre o 

respetivo período de mobilidade. A falta de 

preenchimento deste relatório poderá 

originar a devolução do montante da bolsa 

Erasmus+ atribuído.  

 

10. O não aproveitamento do estudante no 

final do período de mobilidade pode 

constituir motivo para a devolução total ou 

parcial da bolsa. 

 

 

VI – INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Serviço de Relações Internacionais (MRI) 

Tel: 226196286  



 
 
 

E-mail: international@porto.ucp.pt 

 

 
*documento destinado à validação interna do plano de 

estudos, a disponibilizar pela Coordenação Erasmus+, 

assinado pelo estudante e Coordenador FEG 

 

Aprovado pelo Conselho Científico em 19 de outubro 

de 2015. 
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ANEXO I 

 

Mobilidade Internacional FEG 

Plano de Estudos 

Ano Letivo ____ / ____ Semestre: ___ 

 

Nome completo:______________________________________________ 

Ano: _____ Curso: ______________ Número: ______________ 

Telem. ____________________ E-mail: ____________________ 

Universidade de Destino:______________________________________ 

 

*Número de ECTS a contabilizar para efeitos curriculares e de pagamento de propinas 

 

Revisto (Coordenador FEG): _____________________________________ 

 

Tomei Conhecimento (aluno): ___________________________________ 

 

Aprovação FEG: ________________________________________________ 

Disciplinas 

Estrangeiras 
ECTS Equivalências FEG ECTS* Trocas FEG ECTS* Optativas ECTS* 

        

        

        

        

        

        

        

        

Totais        


