
   

Organização da Mobilidade ao abrigo do Programa ERASMUS+  
      

CHECKLIST PARA STAFF  
(Pessoal Docente e Não Docente) 

 
Contactos: Dra. Lúcia Fernandes/Dra. Maria José Mota/Dr. Pedro Diz 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)  
Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM) 
Quinta de Prados, 5000-801, Vila Real, Portugal 
Tel.: +351 259 350189/194  
E-mails: international@utad.pt; luciafg @utad.pt; mmota@utad.pt; pmdiz@utad.pt;  

ANTES DA MOBILIDADE  

Para realizar uma mobilidade Erasmus, é necessário que o(a) candidato(a) docente ou não docente seja 

funcionário da UTAD, ou tenha um contrato de trabalho com a UTAD. 
 

O(a) candidato(a) docente ou não docente deve selecionar a sua universidade/Instituição de destino 

(preferencialmente apurada da lista de parceiros Erasmus da UTAD), disponível em:  

https://www.utad.pt/grim/inicio/acordos-e-protocolos/  

 

Após a seleção, o(a) candidato8a) deve contactar a instituição de acolhimento, por forma a estabelecer o seu 

Plano de Trabalho. Na modalidade de Ensino é condição obrigatória para a mobilidade que o docente lecione 

um mínimo de 8 horas letivas (equivalente a 1 dia de trabalho). Na modalidade de formação, a atividade deve 

decorrer pelo período de 5 dias. A diminuição do período de mobilidade deverá ser devidamente 

fundamentada (obedecendo a um mínimo de 3 dias). Os dias de fim-de-semana, salvo casos devidamente 

justificados, não serão considerados para efeitos de financiamento. Preferencialmente os dias de atividade 

deverão decorrer de segunda a sexta-feira. 

 

O Plano de Trabalho deve ser acordado e assinado por todas as partes, antes do início da mobilidade 

(candidato(a), universidade de destino e GRIM) e as datas propostas devem coincidir com a declaração 

comprovativa (das 8 horas letivas ou dos 5 dias de formação) emitida pela Instituição de acolhimento. 

 

O(a) candidato(a) terá de assinar o contrato de financiamento Erasmus, no GRIM, antes de se mobilizar, sendo 

que o alojamento e viagem são da sua responsabilidade. 
 

  

DURANTE A MOBILIDADE  

O(a) candidato(a) deverá requisitar um comprovativo referindo que lecionou no mínimo 8 horas ou realizou os 

5 dias de formação, bem como comprovativos de alojamento, viagem e talões de embarque, portagens, 

alimentação, entre outros — os originais deverão de ser entregues no GRIM —. 

 

  

APÓS A MOBILIDADE  

O(a) candidato(a) deverá entregar no GRIM todos os documentos de despesa, estadia e comprovativo em 

como efetuou todos os requisitos mínimos da missão de ensino ou formação. 
 

O(a) candidato(a) deverá preencher o relatório final online e assinar, no GRIM, o recibo de bolsa atribuída.  

mailto:international@utad.pt
mailto:luciafg%20@utad.pt
mailto:mmota@utad.pt
mailto:pmdiz@utad.pt
https://www.utad.pt/grim/inicio/acordos-e-protocolos/

