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EDITAL 2021 DE PRÉ–SELEÇÃO  

PARA INTERCÂMBIO ESTUDANTIL 

UNESC - UNIVERSIDADE DO PORTO - PORTUGAL 

 

5 DAS INSCRIÇÕES  

 

 

5.2 As inscrições deverão ser realizadas no período de 28 de junho a 09 de julho de 2021, no 

site do UNESC por meio do link < https://www.unesc.br/eventos/view/id/5320>.  

 

 

 

Colatina (ES), 2 de julho de 2021 

 

 

 

 

 

 

Orlando Chiarelli Neto 

Coordenador do Núcleo de Relações Institucionais e Internacionais - NIU   
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ANEXO A: PROGRAMA DE ESTUDOS PARA O CANDIDATO DA MEDICINA.  

Informativos sobre a vivência no Eletivo da U.PORTO: 

Tabela do Eletivo
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1 A avaliação pratica e teórica do módulo: 
  
A avaliação prática do estudante é a avaliação contínua tendo por base: modo como demonstra e aplica os seus 
conhecimentos clínicos, relacionamento com os profissionais e relação médico-doente nos diferentes contextos clínicos, 
discussão dos casos com o tutor e preparação de temas (fora do contato presencial) para discussão posterior em contato 
presencial – perante o tutor e os outros estudantes.  
Avaliação teórica, cada unidade curricular tem o seu modo de avaliação teórica - por vezes aplicada prova escrita ou prova 
oral.  
Segue abaixo o link de cada uma das unidades curriculares, com mais informação: 
  
https://sigarra.up.pt/icbas/pt/cur_geral.cur_planos_estudos_view?pv_plano_id=23742&pv_tipo_cur_sigla=&pv_origem
=CUR&pv_ano_lectivo=2021 
  
2 Ambiente de estudo e horários semanais: 
  
O ambiente de estudo muda conforme os dias da semana e as atividades planeadas pelo Serviço que acolhe o estudante. 
Depende ainda da unidade curricular - por exemplo, o estágio de Cirurgia Hospitalar pode iniciar-se em avaliação pré-
operatória na enfermaria, na semana seguinte bloco de internamento e depois bloco de ambulatório. Aconselha-se 
consultar o plano de estudos de cada uma das unidades. 
 
O estudante selecionado poderá realizar mais do que uma rotação. No entanto o aluno não pode realizar rotações de 6º 
ano em simultâneo com as UCs de outros anos, uma vez que não existe compatibilidade de horários;   
A data de início das rotações deve ser obrigatoriamente respeitada;  
Não é possível integrar uma rotação a já iniciada nem frequentar a mesma área em 2 ou mais turmas diferentes; 
·Transcrição de registos: 

• Este documento não pode ser emitido no âmbito do Erasmus + Estágio ou outro qualquer programa dirigido à 
realização de estágios; 

• Poderá ser emitida no âmbito do Erasmus + Estudos ou outro qualquer programa que preveja a realização de 
disciplinas, mas para tal o estudante tem que completar toda a rotação e efetuar o respetivo exame final; 

  
Em caso de interesse, como o número de vagas para cada turma é reduzido e necessita de ser gerido, o estudante terá 
que enviar previamente um pedido (mobilidade.in@icbas.up.pt), antes mesmo do preenchimento da candidatura online, 
com os seguintes dados: 
  
·Nome completo; 
·Curso, Faculdade de Origem e relativo país; 
·Rotação(ões) de interesse; 
·Período de mobilidade (data de início e fim). 

 

                                                                                           

  

https://sigarra.up.pt/icbas/pt/cur_geral.cur_planos_estudos_view?pv_plano_id=23742&pv_tipo_cur_sigla=&pv_origem=CUR&pv_ano_lectivo=2021
https://sigarra.up.pt/icbas/pt/cur_geral.cur_planos_estudos_view?pv_plano_id=23742&pv_tipo_cur_sigla=&pv_origem=CUR&pv_ano_lectivo=2021
https://mail.unesc.br/owa/redir.aspx?C=7e9f911122544541ad698f31a7e93153&URL=mailto%3amobilidade.in%40icbas.up.pt
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ANEXO B: PROGRAMA DE ESTUDOS PARA OS DEMAIS CURSOS. 
O período de candidaturas para mobilidade/intercâmbio para o 2º semestre do ano letivo na U.PORTO (entre fevereiro e 
julho de 2022) decorrerá até 15 de outubro de 2021. Dentro desse período e em caso de interesse o estudante deverá 
submeter uma candidatura no sistema de mobilidade online da U.Porto. 
Considerando que será uma mobilidade para o 2º semestre, alertamos que a estudante só poderá propor a realização de 
matérias (unidades curriculares) indicadas para esse semestre (2S); as matérias correspondentes ao 1º semestre (1S) não 
podem ser contempladas, uma vez que terão decorrido de setembro de 2021 a fevereiro de 2022, antes da estudante 
iniciar a sua mobilidade. Salientamos também, de acordo com imperativo da U.Porto, que a proposta de plano de estudos 
a realizar terá de apresentar um mínimo global de 20 ECTS. 
 

Procedimentos de Candidatura a mobilidade, que todos os estudantes interessados devem ler e seguir 
cuidadosamente: 
➢Todas as candidaturas devem ser submetidas ONLINE. 
Para uma mobilidade (intercâmbio) ser formalmente considerada e reconhecida pela U.Porto, seja de estudos ou de 
estágio, o estudante interessado deve cumprir previamente todos os nossos prazos e procedimentos de candidatura. 
Alertamos que uma nomeação e/ou a submissão online de uma candidatura não assegura ao estudante, por si só, a 
aceitação automática. Todas as candidaturas são alvo de análise e decisão. Nenhum candidato deverá comprar viagens, 
providenciar alojamento ou viajar para o Porto sem que primeiro seja aceite para mobilidade. A aprovação de uma 
candidatura é formalizada através do envio, ao estudante candidato, da Carta de Aceitação emitida pela Reitoria da 
U.Porto. 
  
Procedimentos académicos de candidatura 
  
Os estudantes selecionados pela sua Universidade de Origem devem registar-se online, para obter o username e 
a password necessários para aceder ao  Formulário de Candidatura, na página da Universidade do Porto > Internacional > 
Vida na U.Porto >Procedimentos Administrativos > Pedir Utilizador. 
  
Aos estudantes registados, o sistema enviará, de forma automática, um e-mail com o username e password. 
  
Aconselhamos todos os estudantes interessados em realizar um período de mobilidade na U.Porto a ler cuidadosamente 
o Manual de Candidatura Online, disponível também, na mesma página (menu lateral, à direita). 
 
Para que possa preencher o formulário de candidatura de uma forma mais fácil e eficaz, recomendamos que, antes de 
iniciar o seu preenchimento, prepare a informação com o responsável pela mobilidade na sua Universidade e organize a 
documentação pessoal e o cadastro académico, imprescindíveis para a submissão da candidatura. 
  
De forma a elaborar o seu Contrato de Estudos, selecionando as disciplinas apropriadas, deverá consultar a oferta 
académica do departamento ou faculdade da U.PORTO. Assim, deve aceder ao site e selecionar a opção Cursos no menu 
do lado esquerdo (poderá também clicar diretamente neste link). 
  
Deverá ter em atenção que da oferta acadêmica fazem parte Mestrados Integrados, cursos que incluem a licenciatura 
(graduação) e o mestrado num único curso de 5 anos (10 semestres); os primeiros 3 anos dos cursos correspondem ao nível 
de licenciatura e os últimos 2 anos, ao nível de mestrado. 
  
Recomendamos que leia atentamente a página de informação de cada disciplina que pretende selecionar para que faça as 
escolhas de forma consciente. Caso os conteúdos programáticos das disciplinas ainda não estejam disponíveis para o 
próximo ano académico, deverá consultar os conteúdos do ano académico atual. As alterações não deverão ser muitas. 
  
O número de créditos ECTS recomendado por semestre é de 20 – 30 ECTS. Não poderemos aceitar um Contrato de Estudos 
com menos de 20 ECTS. 

https://mail.unesc.br/owa/redir.aspx?C=7e9f911122544541ad698f31a7e93153&URL=http%3a%2f%2fsigarra.up.pt%2fup%2fpt%2fWEB_BASE.GERA_PAGINA%3fp_pagina%3d122272
https://mail.unesc.br/owa/redir.aspx?C=7e9f911122544541ad698f31a7e93153&URL=http%3a%2f%2fwww.up.pt%2f
https://mail.unesc.br/owa/redir.aspx?C=7e9f911122544541ad698f31a7e93153&URL=file%3a%2f%2f%2fC%3a%2fUsers%2fjfcarvalho%2fDesktop%2fManual_Candidatura_do_Estudante_de_Mobilidade_IN_PT_estudante2013.pdf
https://mail.unesc.br/owa/redir.aspx?C=7e9f911122544541ad698f31a7e93153&URL=https%3a%2f%2fsigarra.up.pt%2ffeup%2fpt%2fcur_geral.cur_inicio
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Exemplo do acadêmico de Engenharia: Apesar da FEUP possibilitar ao estudante a proposta de frequência de matérias de 
diferentes cursos de engenharia, considerando logicamente o background académico do estudante, salvaguardamos que 
pelo menos 60% do número global de créditos do plano de estudos deve pertencer à área de formação do Curso na 
universidade de origem (por exemplo: um estudante de Gestão de Produção no Brasil, deverá apresentar um contrato de 
estudos com pelo menos 60% do número global de créditos para o curso equivalente na FEUP, que é o Mestrado Integrado 
em Engenharia e Gestão Industrial). 
  
Uma vez concluído o preenchimento integral, o Formulário de Candidatura online deve ser submetido. 
  
Finda esta etapa, devem imprimir o ficheiro PDF do Formulário de Candidatura e solicitar a assinatura e carimbo do 
Coordenador de Mobilidade na Universidade de Origem. 
De forma a finalizar a sua candidatura, os estudantes devem efetuar o upload de todos os documentos 
necessários num ÚNICO ficheiro PDF (Formulário de Candidatura devidamente assinado e carimbado pela Instituição de 
Origem, cadastro académico, documentos pessoais, etc.). 
  
Uma vez concluídos todos estes passos, a candidatura será analisada pela FEUP. 
  
ATENÇÃO: Sem o upload do ficheiro PDF com todos os documentos necessários, as candidaturas não são consideradas 
finalizadas e não serão analisadas. 
  
Prazos de Candidatura para mobilidade na FEUP em 2021/2022 
  
Os prazos para a submissão das candidaturas: 
MOBILIDADES DE ESTUDOS: 
- até 15 de outubro: para períodos de mobilidade a iniciar no 2º semestre, ou seja, em Fevereiro 
Relembramos que o ano académico em Portugal, assim como na generalidade da Europa, se estende desde setembro de 
um ano até julho do ano seguinte. Assim, o 1º semestre tem início em setembro e termina em fevereiro e o 2º semestre 
começa em fevereiro e termina em julho. Pode consultar o calendário Escolar da Faculdade (calendário para o ano 
académico corrente, pode encontrar o calendário do ano académico seguinte, na mesma página, no menu lateral direito). 
 

Preparação da mobilidade 
  
Os estudantes deverão organizar a sua viagem de acordo com o Calendário Escolar, assegurando que chegam à cidade do 
Porto a tempo de participarem em todas as atividades académicas e de integração especialmente planeadas e organizadas 
pela FEUP (geralmente, estas actividades acontecem na semana anterior ao início das aulas, receberão um e-mail com 
mais informações, após a aceitação da candidatura). 
Os estudantes que, por motivos vários, não consigam frequentar as aulas desde o primeiro dia, devem 
chegar impreterivelmente até ao final da primeira semana de aulas. 
No sentido de ajudar a esclarecer as dúvidas mais recorrentes dos estudantes internacionais, o Serviço de Relações 
Internacionais da U.Porto preparou um Guia do Estudante Internacional. Assim, de forma a garantir a boa preparação da 
sua mobilidade, antes da partida para o Porto, todos os estudantes deverão ler cuidadosamente este documento. 
 

 

Alojamento 
  
Informamos que apenas o alojamento nas Residências Universitárias (com número limitado de vagas disponíveis) é da 
responsabilidade do Serviço de Relações Internacionais. 

https://mail.unesc.br/owa/redir.aspx?C=7e9f911122544541ad698f31a7e93153&URL=https%3a%2f%2fsigarra.up.pt%2ffeup%2fpt%2fweb_base.gera_pagina%3fp_pagina%3d2392
https://mail.unesc.br/owa/redir.aspx?C=7e9f911122544541ad698f31a7e93153&URL=https%3a%2f%2fsigarra.up.pt%2fup%2fpt%2fWEB_BASE.GERA_PAGINA%3fp_pagina%3d122426
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        Residências Universitárias 
- Os estudantes podem candidatar-se a uma vaga aquando do preenchimento do Formulário de Candidatura; 
- O procedimento de atribuição de vagas é efetuado pelo Serviço de Relações Internacionais da U.Porto, seguindo a ordem 
de aceitação das candidaturas; 
- O pedido só será considerado após a aprovação do Contrato de Estudos proposto; 
- A formalização do pedido no Formulário de Candidatura não garante a atribuição de uma vaga nas Residências 
Universitárias da U.Porto. 
 
 
        Alojamento privado 
A U.Porto providencia uma lista de alojamentos privados disponíveis na cidade, no entanto, uma vez que a gestão destes 
processos é externa à Universidade, esta não assume qualquer responsabilidade na atribuição deste tipo de alojamento. 
Os estudantes interessados em obter a Lista de Alojamentos Privados deverão enviar um e-mail a formalizar o pedido para: 
international@reit.up.pt. 

 

https://mail.unesc.br/owa/redir.aspx?C=7e9f911122544541ad698f31a7e93153&URL=mailto%3ainternational%40reit.up.pt
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