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Objetivo:

Âmbito:

APOIO À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA
[Processo]

Acesso a serviços de saúde e gestão da segurança no trabalho

SAS_P003 – Exames de 
Medicina do Trabalho

SAS_P018 – 
Identificação de perigos 
e avaliação de riscos em 

HST

Atribuição de apoios sociais diretos

SAS_P010 - Atribuição 
de bolsas de estudo

SAS_P011 - Atribuição 
do FAS

Acesso a apoio psicopedagógico e a outros apoios educativos

SAS_P002 – Apoio 
técnico pedagógico a 
estudantes com NEE

SAS_P016 – Apoio 
psicopedagógico a 
estudantes da UC

Atribuição de outros apoios sociais 

SAS_P001 – Programa 
de Apoio Social a 

Estudantes através de 
Atividades de Tempo 

Parcial (PASEP)

Apoios a atividades desportivas e 
culturais

SAS_P015 – Apoio a 
atividades desportivas e 

culturais

Acesso a alojamento

SAS_P007 – Regime 
geral de alojamento

SAS_P012 – Regime de 
alojamento de 

mobilidade e de 
estudantes 

internacionais

SAS_P013 – Alojamento 
de grupos

SAS_P004 – Regime 
extraordinário de 

alojamento

Acesso a alimentação

SAS_P014 – Oferta 
alimentar

Acesso a serviços de apoio à infância

Acesso a outros serviços de apoio

SAS_P072 – Serviços de 
tratamento de roupa 

(Espaço costura, 
Engomadoria, 
Lavandaria)

SAS_P074 – Banco de 
trajes académicos

SAS_P073 – Aluguer de 
hábitos talares

SAS_P025 – Utilização 
de espaços dos SASUC

EXECUÇÃO

SAS_P017-Apoio a 
repúblicas e solares de 

estudantes de Coimbra e 
cooperativas de 

habitação de estudantes

SAS_P008 – Acesso aos 
serviços de apoio à 

infância 

Fluxograma:

P010-Planeamento da UC

PLANEAMENTO

MELHORIA
P005 – Ferramentas de 

melhoria contínua

anananan
P072 - Avaliação 

institucional
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Em fase de definição e implementação.

SAS_P009 – Registo e 
Investigação de 

incidentes ou acidentes 
de trabalho

anananan
SAS_P006 – Acesso a 

cuidados de saúde

anananan

SAS_P020 - Gestão de 
ofertas de alojamento 

local no portal UC 
Alojamentos

anananan
SAS_P005 - Serviços de 

catering

SAS_P075 – Gestão de 
Alojados
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Objetivo:

Âmbito:

APOIO À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA
[Processo]

ENQUADRAMENTO

O processo P074 – Apoio à comunidade universitária integra o conjunto de atividades relativas à disponibilização de apoios e serviços à 
comunidade universitária, na esfera da Ação Social da UC.

Gestor do processo: SASUC.

PLANEAMENTO

As atividades no âmbito do P074 – Apoio à comunidade universitária são planeadas tendo por base as orientações definidas no Plano 
Estratégico e de Ação da UC, cuja definição, monitorização e acompanhamento são realizados conforme descrito no P010 – Planeamento da 
Universidade de Coimbra.
Adicionalmente, é assegurado o planeamento operacional das atividades, que pode traduzir-se na definição de procedimentos ou instruções de 
trabalho, cronogramas de atividades e projetos, entre outros, com o objetivo de assegurar a implementação das ações necessárias ao 
funcionamento da UC e ao cumprimento das suas missões.

EXECUÇÃO

As atividades realizadas no âmbito do P074 – Apoio à comunidade universitária estão organizadas na seguintes áreas:

A) Atribuição de apoios sociais diretos
Integra os seguintes procedimentos:

- SAS_P010 - Atribuição de bolsas de estudo (em fase de definição e implementação);
- SAS_P011 - Atribuição do FAS (em fase de definição e implementação).

B) Atribuição de outros apoios sociais 
Integra o seguinte procedimento:

- SAS_P001 – Programa de Apoio Social a Estudantes Através de Atividades de Tempo Parcial (PASEP).

C) Apoios a atividades desportivas e culturais
Integra os seguintes procedimentos:

- SAS_P015 - Apoio a atividades desportivas e culturais;
- SAS_P017 - Apoio a repúblicas e solares de estudantes de Coimbra e cooperativas de habitação de estudantes (em fase de definição e 

implementação).  

D) Acesso a apoio psicopedagógico e a outros apoios educativos
Integra os seguintes procedimentos:

- SAS_P002 - Apoio técnico pedagógico a estudantes com NEE;
- SAS_P016 – Apoio psicopedagógico a estudantes da UC (em fase de definição e implementação).

E) Acesso a serviços de saúde e gestão da segurança no trabalho
Integra os seguintes procedimentos:

- SAS_P006 - Acesso a cuidados de saúde;
- SAS_P003 – Exames de Medicina do Trabalho;
- SAS_P009 – Registo e Investigação de incidentes ou acidentes de trabalho;
- SAS_P018 - Identificação de perigos e avaliação de riscos em HST (em fase de definição e implementação).

F) Acesso a alojamento
Integra os seguintes procedimentos:

- SAS_P004 - Regime extraordinário de alojamento;
- SAS_P007 - Regime geral de alojamento (em fase de definição e implementação);
- SAS_P012 - Regime de alojamento de mobilidade e de estudantes internacionais;
- SAS_P013 - Alojamento de grupos (em fase de definição e implementação);
- SAS_P020 - Gestão de ofertas de alojamento local no portal UC Alojamentos;
- SAS_P075 - Gestão de alojados (em fase de definição e implementação).

G) Acesso a serviços de apoio à infância
Integra o seguinte procedimento:

- SAS_P008 – Acesso aos serviços de apoio à infância.

H) Acesso a alimentação
Integra os seguintes procedimentos:

- SAS_P014 - Oferta alimentar (em fase de definição e implementação);
- SAS_P005 - Serviços de catering.

I) Acesso a outros serviços de apoio
Integra os seguintes procedimentos:

- SAS_P025 - Utilização de espaços dos SASUC (em fase de definição e implementação);
- SAS_P072 - Serviços de tratamento de roupa (Espaço costura, Engomadoria, Lavandaria) (em fase de definição e implementação);
- SAS_P073 - Aluguer de hábitos talares (em fase de definição e implementação);
- SAS_P074 - Banco de trajes académicos (em fase de definição e implementação).

Descrição:
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Objetivo:

Âmbito:

APOIO À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA
[Processo]

MONITORIZAÇÃO

As atividades críticas  desenvolvidas no âmbito do P074 – Apoio à comunidade universitária são monitorizadas regularmente, sendo 
acompanhados os indicadores de desempenho definidos no âmbito do Plano Estratégico e  de Ação.

Adicionalmente, são ainda monitorizados os seguintes indicadores operacionais:

- número de elogios, sugestões e reclamações recebidos;

- número de não conformidades, áreas sensíveis ou oportunidades de melhoria;

- satisfação das partes interessadas (avaliada anualmente ou com outra periodicidade considerada adequada);

- tempos de resposta a pedidos nas filas de RT;

- número de atendimentos presenciais, telefónicos e eletrónicos, quando for possível obter os dados de forma sistemática.

A monitorização e acompanhamento dos indicadores operacionais é realizada conforme definido no P006 - Monitorização do desempenho do 
sistema.

AVALIAÇÃO

Anualmente, no âmbito do P072 - Avaliação institucional, é produzido o Im1163 - Relatório de autoavaliação da unidade/serviço, que 

descreve as atividades/projetos desenvolvidos no âmbito do apoio à comunidade universitária no ano n-1. 

Neste contexto, os SASUC asseguram a realização de uma reflexão crítica relativamente às atividades desenvolvidas, registando as forças e 

fragilidades do processo, bem como identificando ações de melhoria que permitam atuar nas fragilidades registadas.

MELHORIA

Na sequência dos processos de monitorização e avaliação, são identificadas ações de melhoria a implementar no âmbito do apoio à comunidade 
universitária. Depois da identificação e registo, é assegurada uma análise da sua criticidade e complexidade de implementação, integrando-as 
em 2 categorias:
- ações estratégicas: são analisadas no âmbito do processo de planeamento estratégico e podem dar origem à revisão do Plano Estratégico e 
Planos de Ação,  seguindo novamente o definido no P010 – Planeamento da UC.

- ações operacionais: estas são registadas conforme definido no P005 – Ferramentas de melhoria contínua, seguindo as atividades aí 

descritas.

Descrição:

Acrónimos:
DAMC - Divisão de Avaliação e Melhoria Contínua
FAS – Fundo de Apoio Social
HST – Higiene e Segurança no Trabalho
NEE – Necessidades Educativas Especiais
PASEP – Programa de Apoio Social a Estudantes através de atividades de tempo Parcial
RT – Request Tracker
SASUC - Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra
SG.UC – Sistema de Gestão da Universidade de Coimbra
UC – Universidade de Coimbra

Impressos:
Im1163 - Relatório de autoavaliação da unidade/serviço

Registos:
Não aplicável
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Objetivo:

Âmbito:

APOIO À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA
[Processo]

Revisão Data Motivo

1.0

2.0

12-01-2012

Elaborado

25-01-2012

Versão inicial

Inserção de nota de rodapé referindo o P017

Raquel Rodrigues

Raquel Rodrigues

3.0 11-02-2013

Raquel Rodrigues

Revisão geral do macroprocesso

Maria João Rodrigues
Raquel Rodrigues

4.0 23-05-2013
Revisão geral do macroprocesso. Integração de procedimentos dos 
SASUC.

Maria João Rodrigues
Raquel Rodrigues

5.0 27-06-2013 Integração de descritivo; alteração na designação do P145

6.0 01-10-2013 Alteração da designação do P017 Raquel Rodrigues

7.0 19-02-2014
Revisão geral do macroprocesso. Integração do procedimento P069, 
agregação de P285 e P286, alteração da designação do P144 e inclusão 
do procedimento P095.

Maria João Rodrigues
Raquel Rodrigues

8.0 08-05-2014
Alteração da designação do macroprocesso e do objetivo e da designação 
do P279 e do P284. Separação do P069 da área A) e criação de nova área 
específica para esta tipologia de apoio.

Maria João Rodrigues
Raquel Rodrigues

Revisão geral do macroprocesso que passou a integrar todos os 
processos geridos pelos SASUC, retirando-se o P145 associado a outra 
área gestora. Recodificação dos procedimentos cuja gestão documental 
passou a ser assegurada diretamente pelos SASUC.

Maria João Rodrigues30-05-20149.0

10.0 03-11-2014
Revisão geral do macroprocesso: Integração do SAS_P020 e atualização 
de procedimentos já implementados.

Maria João Rodrigues

11.0 08-03-2016
Introdução de melhorias ao nível da representação e descrição do ciclo 
PDCA. Integração do P072 - Avaliação Institucional.

Equipa DAMC
Maria João Rodrigues

12.0 28-12-2016
Eliminação do SAS_P019 e integração do SAS_P072, SAS_P073, 
SAS_P074 e SAS_P025.

Equipa DAMC
Maria João Rodrigues

13.0 09-06-2017
Alteração da designação e implementação do SAS_P012; integração do 
SAS_P075 (em fase de definição e implementação). 

Equipa DAMC
Maria João Rodrigues
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