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Descrição:

O Welcome Centre for Visiting Researchers (WCVR) é um serviço da Universidade de Coimbra (UC) especialmente vocacionado para receber 

e acompanhar investigadores visitantes da UC. Designa-se “investigador” os estudantes de doutoramento de outra Universidade que pretendam 

realizar investigação na UC, os pós-doutorandos e os professores e investigadores visitantes.

O procedimento tem início com a manifestação de interesse por parte do investigador em vir para a UC. O contacto com a Divisão de Relações 

Internacionais (DRI) pode ser realizado pelo próprio ou pelo docente/Unidade Orgânica (UO) que o vai receber.

1. Pré-registo na plataforma WCVR 

Após manifestação de interesse, a DRI/UO/Centro de Investigação procede ao pré-registo na plataforma WCVR. A plataforma remete 

automaticamente um email ao investigador para que este complete o seu registo e proceda ao upload dos documentos requeridos na plataforma.

2. Registo na plataforma WCVR

O investigador completa o seu registo na plataforma WCVR.

3. O investigador é doutorado?

Se sim, segue na etapa seguinte.

Se não, segue na etapa 6.

4. Pretende usufruir do serviço de recolha no aeroporto e acompanhamento nos primeiros dois dias?

O serviço de recolha no aeroporto só se aplica em circunstâncias muito especiais, nomeadamente quando a pessoa em causa é notoriamente 

relevante para a UC.

Se este serviço for requerido, segue na etapa seguinte.

Se não, segue na etapa 6.

5. Reserva do serviço junto da Associação Académica de Coimbra (AAC)

A DRI, com o mínimo de 3 semanas de antecedência, procede à reserva do serviço de recolha no aeroporto e acompanhamento junto da AAC. 

6. Emissão de cartão WCVR

A DRI procede à emissão do Im0547 - Cartão Welcome Centre for Visiting Researchers, que permite o livre acesso a bibliotecas, cantinas de 

preços baixos, entre outros.

7. Requere frequência em Língua Portuguesa (LP)?

Se sim, segue na etapa seguinte.

Se não, segue na etapa 16.

Nota:

A possibilidade de frequentar a LP só se aplica quando houver coincidência de período de investigação com o semestre letivo e esta preparação 

linguística for relevante para o trabalho do investigador.

O investigador deve manifestar interesse em frequentar a disciplina de LP junto do seu orientador, que deverá enviar uma declaração, email ou 

outro documento escrito ao WCVR. No entanto, a ausência desta manifestação de apoio não impede que o investigador tenha acesso à 

disciplina.

8. Preenchimento e entrega da ficha de inscrição em LP

O investigador preenche o Im0042 - Inscrição Curso de Língua Portuguesa disponibilizado pela DRI. 

Nota:

O investigador, registado no WCVR, deve dirigir-se à Casa da Lusofonia da UC (CLUC) para se inscrever em LP, na modalidade de Disciplina 

Isolada e nos mesmos moldes dos “estudantes Free-Movers”, devendo o investigador ser ainda ser informado, seja pelo WCVR ou pela CLUC, 

que esta inscrição implica o pagamento da respetiva propina. 

Sendo o investigador já titular do cartão do WCVR, não deverá receber outro.

Os investigadores que não estejam registados no WCVR e pretendam frequentar LP, devem dirigir-se à CLUC e poderão optar por:

1- Registar-se no WCVR e posteriormente requerer a frequência em LP (solução ideal); ou

2- Tratar da inscrição, pessoalmente, junto do Serviço de Gestão Académica (SGA).

9. Inscrição em LP

Após a entrega do Im0042 - Inscrição Curso de Língua Portuguesa preenchido pelo investigador e assinado pelo Supervisor e pelo Professor 

de LP, a DRI efetua a matrícula em Nónio.
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Descrição:

10. Necessário ajuda para permanência em Portugal?

Caso o investigador necessite de ajuda na permanência em Portugal, nomeadamente com a emissão de declaração para efeitos de visto/

autorização de residência, o processo segue na etapa seguinte.

Caso contrário, segue na etapa 16.

11. Emissão de declaração

A DRI emite o Im1195 - Certificado para efeito de visto.

12. Necessário ajuda na procura de alojamento/questões familiares?

Se sim, segue na etapa seguinte.

Se não, segue na etapa 16.

13. Informações 

Caso o interessado necessite de ajuda na procura de alojamento, a DRI fornece alguns contactos úteis e informação sobre a plataforma web 

para o alojamento da Universidade de Coimbra (Portal UC alojamento, disponível em http://apps.uc.pt/accommodation), ou no caso de necessitar 

informações sobre creches, escola para filhos, etc. a DRI fornece também os contactos úteis.

14. Necessário carta de aceitação?

Se sim, segue na etapa seguinte.

Se não, segue na etapa 16.

15. Emissão de carta de aceitação

A DRI efetua a emissão do Im0177 - Carta de aceitação.

16. Realização do período de investigação.

O investigador efetua o seu período de investigação. No momento da partida o investigador preenche o Im0417 - Inquérito de satisfação com a 

qualidade do serviço prestado pelo WCVR | DRI e o procedimento segue depois o definido no P007 - Auscultação das partes interessadas.

Nota: O registo das atividades desenvolvidas no âmbito deste procedimento, são registadas em RT. 
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