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Im0023

Fluxograma:
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O/A estudante desiste?

28.

S

29. Devolução de bolsa

DRI | DCF

30. Entrega da confirmação de 
final de atividades

O/A Estudante | DRI

31. Pedido de pagamento de bolsa
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32. Receção do Transcript of 
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Descrição:

Este procedimento destina-se a apoiar a mobilidade dos estudantes da UC ao abrigo do programa ERASMUS + e Outros Programas de Mobilidade. 

Na gestão do programa ERASMUS +, após a aprovação da candidatura da UC às atividades descentralizadas, a DRI informa os/as candidatos/as 
sobre a verba atribuída para o pagamento de bolsas. A distribuição das verbas é feita com base na proposta do/a Coordenador/a Institucional e 
na seriação dos/as estudantes efetuada pelas UO.

Nota: Todas as atividades deste procedimento são desenvolvidas na plataforma NÓNIO.

1. Ações de divulgação
De Outubro a Dezembro a DRI promove nas UO várias ações de divulgação sobre as oportunidades de mobilidade oferecidas pela UC e sobre todo 
o processo de candidatura. Estas ações são amplamente divulgadas através da página web da DRI, NÓNIO e páginas sociais.

2. Inscrição em programas de mobilidade 
Na sequência da divulgação efetuada, os/as estudantes que manifestam interesse em realizar um período de mobilidade, são aconselhados a ler o 
Guia de Candidatura e o Regulamento, disponíveis online na página web da DRI, e a manifestar o seu interesse em estudar ou estagiar noutra 
instituição nossa parceira através de inscrição feita em NÓNIO, anexando os seguintes documentos:
- Im0021, com comprovativo;
- Im0026.

3. A DRI valida a inscrição?
Se sim, o procedimento segue para a etapa 6.
Se não, o procedimento segue na etapa seguinte.

4. Solicitação de correção de elementos ao/à estudante
A DRI solicita ao/à estudante a correção de elementos na inscrição efetuada em NÓNIO.

5. O/A estudante procede às alterações?
Se sim, retorna à etapa 3. 
Se não, a inscrição é considerada não aceite, a DRI notifica o/a estudante via NÓNIO e o procedimento dá-se por concluído.

6. Encaminhamento da inscrição para aceitação
A DRI encaminha a inscrição para avaliação do/a Coordenador/a de mobilidade, em NÓNIO.

7. O/A Coordenador/a de mobilidade avalia positivamente?
Se sim, o procedimento segue na etapa 8.
Se não, poderá ocorrer uma de duas situações: 

1)O/A Coordenador/a de mobilidade pede a correcção de elementos, retornando o procedimento à etapa 4; ou
2)O/A Coordenador/a de mobilidade não aceita a inscrição por esta não cumprir com os requisitos definidos pela UO, notifica o/a 
estudante via NÓNIO e dá o procedimento por concluído. 

8. Seriação e colocação na Instituição de Acolhimento
O/A Coordenador/a de mobilidade procede à seriação, em NÓNIO, dos/as candidatos/as aceites e à sua colocação na respetiva Instituição de 
Acolhimento. A seriação vale para a atribuição de bolsa, caso se aplique, e/ou colocação nas vagas disponíveis da Instituição de Acolhimento.

9. Formalização da candidatura
O/A estudante preenche o plano de estudos, previamente delineado com o/a Coordenador/a de mobilidade, gera o formulário de candidatura, 
assina-o e submete-o em NÓNIO.

10. A DRI valida a candidatura?
A DRI verifica se o/a estudante submeteu o formulário correto. Se sim, o procedimento segue para a etapa 13.
Se não, o procedimento segue na etapa seguinte.

11. Solicitação de correção de elementos ao/à estudante
A DRI solicita ao/à estudante a correção de elementos na candidatura efetuada em NÓNIO.

12. O/A estudante procede às alterações?
Se sim, o procedimento retorna à etapa 10. 
Se não, a candidatura é considerada não aceite, a DRI notifica o/a estudante via NÓNIO e o procedimento dá-se por concluído.

13. O/A Coordenador/a de mobilidade avalia positivamente?
Se sim, o/a Coordenador/a de mobilidade gera o formulário de candidatura, assina-o e submete-o em NÓNIO. O procedimento segue na etapa 
16.
Se não, o procedimento segue na etapa seguinte.

14. Solicitação de correção de elementos ao/à estudante
A DRI solicita ao/à estudante a correção de elementos na candidatura efetuada em NÓNIO.

15. O/A estudante procede às alterações?
Se sim, o procedimento retorna à etapa 13. 
Se não, a candidatura é considerada não aceite, DRI notifica o/a estudante via NÓNIO e o procedimento dá-se por concluído.

16. Envio da candidatura à Instituição de Acolhimento
A DRI envia a candidatura à Instituição de Acolhimento via email. 
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Descrição:

17. A Instituição de Acolhimento aceita a candidatura?
Se sim, o procedimento continua na etapa seguinte e informa-se o/a estudante sobre a aceitação. Caso seja uma candidatura Erasmus, atribui-se 
uma licença na plataforma OLS para que o/a estudante realize o primeiro teste obrigatório de avaliação linguística.
Se não, o/a estudante é informado e o procedimento dá-se como concluído.

18. Elaboração da proposta de mobilidade
A proposta de mobilidade é elaborada com base no financiamento atribuído pela Agência Nacional e na execução do ano anterior.
As bolsas dos Programas de Mobilidade são atribuídas tendo em conta a proposta aprovada pela Coordenadora Institucional e a seriação dos/as 
estudantes efetuada pelas UO.
A DRI solicita à DCF do SGF cabimento prévio e autorização para posterior pagamento de todas as bolsas, através da plataforma Lugus.

19. Emissão de contrato
A DRI gera o contrato de estudante Erasmus (estudos ou estágio), ou o contrato de mobilidade, conforme se aplique, em  NÓNIO. O contrato é 
assinado pela/o Chefe de Divisão da DRI, por delegação da Administradora, e pelo/a estudante ou pelo/a seu/sua procurador/a. O contrato fica 
disponível no NÓNIO.

20. Entrega de confirmação do início de atividades
O/A estudante parte para o país de acolhimento e assegura que a Instituição de Acolhimento assina e carimba o documento de confirmação de 
início de atividades, após o qual o submete  em NÓNIO. A DRI insere os dados na plataforma da CE  para as mobilidades, no caso dos/das 
estudantes Erasmus+. Se as datas não forem coincidentes com as que constam no contrato inicial, a DRI emite uma adenda ao contrato.

21. Prolongamento e/ou alterações ao plano de estudos/estágio?
Se o/a estudante necessitar de prolongar e/ou alterar o plano de estudos/estágio, terá de fazer em NÓNIO uma alteração ao plano de estudos/
estágio, seguindo o procedimento na etapa seguinte. 
Caso contrário, o procedimento segue na etapa 27.

22. O/A Coordenador/a de mobilidade avalia positivamente?
Se sim, o procedimento segue na etapa 25.
Se não, poderá ocorrer uma de duas situações: 

1)O/A Coordenador/a de mobilidade pede a correcção de elementos, seguindo o procedimento na etapa seguinte; ou
2)O/A Coordenador/a de mobilidade não aceita o pedido de prolongamento e/ou alterações ao plano de estudos/estágio, seguindo o 
procedimento na etapa 27.

23. Solicitação de correção de elementos ao/à estudante
A DRI solicita ao/à estudante a correção do pedido de prolongamento e/ou alterações ao plano de estudos/estágio, em NÓNIO.

24. O/A estudante procede às alterações?
Se sim, o procedimento retorna à etapa 22. 
Se não, o procedimento segue para a etapa 27.

25. Validação da alteração/prolongamento
 A DRI aceita o prolongamento e/ou as alterações em Nónio.

26. Remessa das alterações à Instituição de Acolhimento.
A DRI gera o documento de alteração ao prolongamento e/ou alterações ao plano de estudos/estágio, em NÓNIO, e  posteriormente envia-o à 
Instituição de Acolhimento, por email.

27. Pedido de pagamento de bolsa
A DRI efetua o pedido de pagamento da 1ª tranche da bolsa Erasmus+ ou da totalidade da bolsa de Outras Mobilidades, caso se aplique, à DCF 
via Lugus.

28. O/A estudante desiste do Programa de Mobilidade?
O estudante informa, por email, a DRI ou GRI da UO, sobre a desistência do período de estudos/estágio. Caso seja contatado apenas o GRI da 
UO, este deve, de imediato, informar a DRI dessa situação para que a DRI registe essa desistência em NÓNIO e o procedimento segue na etapa 
seguinte.
Caso contrário, o procedimento segue na etapa 30.

29. Devolução de bolsa
Após receção da informação de desistência ou não aproveitamento, a DRI procede à verificação da bolsa já recebida ou a totalidade do que 
recebeu, caso se aplique, e informa o/a estudante do montante a devolver, informando também a DCF, via Lugus.
O/A estudante procede à transferência bancária do montante em dívida e remete o respetivo comprovativo, via email, à DRI que o insere em 
Lugus.

30. Entrega da confirmação de final de atividades 
Uma vez concluído o período de estudos/estágio o/a estudante assegura que a Instituição de Acolhimento assina e carimba o documento de 
confirmação de fim de atividades, obtido através do NÓNIO ou fornecido pela Instituição de Acolhimento, e submete-o em NÓNIO. 
A DRI insere a data de final de atividades na plataforma da CE, no caso dos/as estudantes Erasmus+, tendo estes/as que preencher o relatório 
final na mesma plataforma. Se as datas não forem coincidentes com as que constam no contrato inicial, a DRI emite uma adenda ao contrato.

31. Pedido de pagamento de bolsa
A DRI efetua o pedido de pagamento da 2ª tranche da bolsa Erasmus+, após verificar que o estudante preencheu o relatório final na plataforma 
da CE e que realizou o segundo teste obrigatório de avaliação linguística na plataforma OLS, à DCF via Lugus.

32. Receção dos Transcript of Records
A DRI recebe da Instituição de Acolhimento o Transcript of Records que submete em NÓNIO, seguindo o processo de creditação na UO. Caso o 
estudante não tenha obtido aproveitamento, o procedimento retorne à etapa 29.

33. Preenchimento do questionário de avaliação
O estudante preenche o questionário de avaliação dos serviços prestados pela DRI aos estudantes Outgoing, Im0023, disponível online.
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34. Arquivo
O processo é arquivado em NÓNIO ou, no caso de os documentos não entrarem em NÓNIO, no PI digital, dando-se o procedimento por 
concluído.

Acrónimos:
CE - Comissão Europeia;
DCF - Divisão de Contabilidade Financeira;
DRI - Divisão de Relações Internacionais;
OLS – Online Linguistic Support;
PI – Processo Individual;
SGF - Serviço de Gestão Financeira;
UC – Universidade de Coimbra;
UO – Unidade Orgânica.

Impressos:
Im0021 - Declaração IBAN;
Im0023 - Questionário de avaliação dos serviços prestados pela DRI - Estudantes Outgoing;
Im0026 - Procuração mobilidade.

Registos:
Registos e documentos inseridos/gerados na plataforma NÓNIO; 
Registos na plataforma Lugus;
Im0021 - Declaração NIB (preenchido);
Respostas ao Im0023- Questionário de avaliação dos serviços prestados pela DRI - Estudantes Outgoing;
Im0026 - Procuração mobilidade (preenchido).

Revisão Data Motivo

1.0

6.0

21-06-2010

Elaborado

31-01-2013

Versão inicial

Revisão geral do procedimento

Teresa Silva
Raquel Rodrigues

DAMC

7.0 20-05-2014

Teresa Silva

Eliminação das etapas 1-5, atualização do template (Im0005_03)

Teresa Silva8.0 24-02-2015 Revisão global do procedimento

9.0 02-02-2017

Revisão global do procedimento por fusão com o P019; Adaptação ao 
novo template (Im0005_04); Eliminação da referência ao Im0022, 
Im0024, Im0025, Im0026, Im0137, Im0144, Im0145, Im0150, Im0152 
e ainda ao Im0138, Im0139 e Im0148 que migraram para a plataforma 
NÓNIO. 
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