
  

Organização da Mobilidade ao abrigo do Programa ERASMUS+  
 

CHECKLIST PARA ESTUDANTES 
 

ANTES DA MOBILIDADE  
 

Depois de demonstrar ao(à) Diretor(a) e / ou ao(à) Interlocutor(a) do curso a intenção de realizar 
mobilidade / ERASMUS, o(a) estudante deve dar consentimento aos membros do GRIM (Gabinete de 
Relações Internacionais e Mobilidade) para consulta de dados de matrículas e classificações no SIDE: 
Serviços > Área Pessoa > Dados Pessoais > Consentimento para consulta de dados de classificações 
para efeitos de mobilidade: https://side.utad.pt/cursos/empresariais/servicos/areapessoal/dados 

 

O GRIM irá solicitar o preenchimento de diversos documentos que servem de base para o processo e 
que estão disponíveis na página web da UTAD/GRIM. Todos os documentos devem ser preenchidos 
em suporte informático: https://www.utad.pt/grim/inicio/erasmus/  

 

Consultar os sites das Instituições de Ensino Superior (IES) Estrangeiras para recolher informações 
sobre a instituição, programas de estudo, calendários, localização, cursos de língua, alojamento e 
outros serviços / equipamentos. É importante verificar os prazos de candidatura para envio da 
documentação e se é necessária a nomeação online/online nomination por parte da instituição de 
acolhimento, e, caso seja exigida,  comunicá-la ao GRIM (international@utad.pt).  

 

Junto do(a) responsável pelo período de estudos/mobilidade, Interlocutor(a) ou Diretor(a) de Curso, 
organizar e elaborar o Plano de Estudos / Learning Agreement (LA) a realizar no estrangeiro, de forma 
a obter o prévio e pleno reconhecimento académico. Um semestre deverá corresponder a 30 ECTS e 
um ano letivo a 60 ECTS. Este documento deve assinado por todos os interessados (estudante, IES de 
origem e de acolhimento). O preenchimento do Plano de estudos/Online Learning Agreement (OLA) 
será online na plataforma ERASMUS EWP (dashboard Erasmus) em: https://learning-agreement.eu/ 
No caso dos Estágios, deve ser preenchido o programa de Estágio ou Training Agreement (TA) na 
versão em papel, em  https://www.utad.pt/grim/inicio/erasmus/  

 

 

 

 

Preencher e entregar no GRIM todos os documentos que a instituição de acolhimento requisita para a 
formalização da candidatura, nomeadamente, a Ficha de Candidatura (Application Form), o programa 
de Estudos/Estágio (Learning/Training Agreement) e o Registo Académico (Transcript of Records). 

Atenção aos prazos de candidatura de cada Universidade!  

Os documentos devem chegar à universidade de acolhimento dentro dos prazos estipulados. 

 

A Instituição de Acolhimento deve enviar uma carta de aceitação (se por algum motivo não a 
receberes, deverás solicitá-la com a ajuda do GRIM).  

É obrigatório solicitar o Cartão Europeu de Seguro de Doença, no subsistema de saúde 
correspondente (Segurança Social, ADSE ou outros) ou ser realizado um seguro para o efeito. 
Atenção: o seguro escolar é de reembolso.  Em caso de acidente, o estudante deve entrar em 
contacto com o GRIM,  no prazo de 7 dias,  para: international@utad.pt ou Serviços Académicos: 
sautad@utad.pt.   

 

Todas as questões práticas, tais como viagem e alojamento, são da inteira responsabilidade do(s) 
estudante(s). As instituições de acolhimento disponibilizam o formulário ou Application for 
Accommodation. 

 



  

 

Preferencialmente, antes da partida, deves assinar o Contrato de Estudante ERASMUS (documento 
final que formaliza o Estatuto de estudante ERASMUS), quer tenhas ou não usufruído de uma bolsa. 
Nenhum acordo verbal poderá obrigar as partes, pelo que qualquer alteração à situação inicial 
(correção do montante da bolsa, regresso antecipado ou prolongamento da estadia, mudança de 
datas, destino, etc.) carece de formalização, por escrito, através de adenda ao contrato. 

 

Deves obrigatoriamente efetuar matrícula na UTAD e fazer a inscrição em todas as UC’s, às quais irás 
ter reconhecimento/equivalências e proceder ao pagamento da taxa, do seguro escolar e das 
respetivas propinas.  

 

Elabora um dossier com os principais contactos (Embaixadas, Serviços de Emergência), leva 
documentos pessoais, fotografias e o cartão internacional de estudante (opcional) e faz o registo do 
viajante no Portal das Comunidades:  https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/vai-viajar/registo-
do-viajante  

 

Caso faças uma mobilidade para os países fora da União Europeia (exemplo Turquia), terás de 
antecipadamente tratar do Visto e do Passaporte (3 meses antes). 

 

Deves fazer o teste de língua a ser utilizada no teu período de estudos na OLS (Online Linguistic 
Support) antes da partida. Este teste é obrigatório e, caso não seja realizado, não poderás receber 
financiamento.  A inscrição é gratuita e deve ser solicitada ao GRIM para: international@utad.pt; 

 

DURANTE A MOBILIDADE  

Ao chegares à Universidade de acolhimento ou destino, deverás enviar (por e-mail) o certificado de 
chegada, (Enrolment Form Erasmus) assinado e carimbado pelos responsáveis da Universidade (o 
original deve ser entregue no GRIM no regresso) e o calendário académico. Só com estes documentos 
é que o GRIM pode efetuar a transferência da bolsa, que demora aproximadamente um mês a 
processar. Deves indicar a data de regresso no próprio certificado de chegada (último dia de 
atividades na universidade de acolhimento). Deves certificar-te de que realizaste o teste inicial de 
Língua da OLS (Online Linguistic Support) e, caso tenhas sido convidado, deves realizar o curso online. 
No final da mobilidade deves igualmente fazer o teste final.  

 

Qualquer alteração ao plano de estudos ou Learning Agreement (LA) ou Training Agreement (TA) 
deverá ser efetuada no prazo máximo de 30 dias e assinado por todas as partes. As alterações devem 
ser comunicadas pelo estudante ao(à) Interlocutor(a) ou Diretor(a) de Curso e devem ser acordadas e 
validadas entre as partes.  

 

Antes de regressares à UTAD, no final do período realizado na IES estrangeira, deves trazer uma 
Declaração/Certificado de Estadia, (Student Mobility Form) assinada e carimbada por aquela 
Universidade (o original deve ser entregue no GRIM). Assegura-te de que as notas/Transcript of 
Records serão enviadas para o GRIM. No caso de estágio, deves trazer uma declaração a mencionar 
que os objetivos do estágio foram realizados com sucesso (menção qualitativa ou quantitativa) e, se 
possível, referir o número de ECTS realizados no Estágio. 

 

APÓS A MOBILIDADE  

Deves preencher obrigatoriamente o Relatório online enviado pela Agência Erasmus+, até 15 dias 
seguidos após o regresso da Instituição de acolhimento. No final da mobilidade deves igualmente 
fazer o teste final OLS para avaliar as tuas competências linguísticas. Este procedimento é igualmente 
obrigatório. 

 



  

 
 
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;  
 
Atendimento presencial com agendamento no Espaço Estudante 
(https://eestudante.utad.pt/sessao/iniciar): segunda a sexta-feira (10.00h – 12.00h)  
 
Nota:  
Poderá ser concedida uma bolsa de mobilidade ERASMUS, para despesas suplementares resultantes da 
diferença do custo de vida entre o país de origem e o país de destino e não a sua totalidade. O valor das bolsas 
é definido para cada ano académico e varia em função do país de destino e do número de meses de estadia. Ser 
um estudante ERASMUS não implica necessariamente usufruir de uma bolsa de mobilidade remunerada. 
Caso não cumpras o período de tempo estipulado ou não tenhas obtido aproveitamento durante o período 
de estudos, terás de devolver a bolsa na íntegra, caso esta tenha sido atribuída. 

No prazo máximo de até 15 dias seguidos, deves dirigir-te ao GRIM para te certificares de que o teu 
processo está finalizado e entregaste todos os documentos originais. Deves preencher o formulário / 
memorando da experiência ERASMUS. 

 

Deves contactar e reunir-te com o(a) Interlocutor(a) ou Diretor(a) de Curso, no prazo máximo de até 
15 dias seguidos, no sentido de iniciares o processo de equivalências. Deves entregar o original do 
Certificado de Transcrição de Notas (Transcript of Records, ToR) emitido pela IES estrangeira no GRIM, 
onde constará a classificação obtida a cada disciplina atribuída em “ECTS grade”. Baseado neste 
certificado, no Programa de Estudos (LA) previamente acordado e na legislação em vigor para a 
correspondência entre classificações na escala europeia e na UTAD, o(a) Interlocutor(a) ou o(a) 
Diretor(a) de Curso elaborará uma Informação aos Serviços Académicos da UTAD, com os 
reconhecimentos académicos e respetivas classificações, com conhecimento do GRIM e da respetiva 
Escola. No segundo semestre, caso entregues o  Certificado de Transcrição de Notas (Transcript of 
Records, ToR) depois do dia 15 de julho,  o reconhecimento académicos e respetivas classificações só 
serão efetivadas no mês de setembro. 
 

 


