Ensino Superior
Contrato de Estudos
Ultimo nome

Primeiro Nome

Instituição de
origem

Nome

Faculdade/
Departamento

Instituição de
Acolhimento

Nome

Data Nascimento

Nome do estudante
Ano Académico 20…./20……

Nacionalidade1

Sexo [M/F]

Ciclo de estudos2

Curso

Estudante

Universidade
do Algarve

Faculdade/
Departamento
Gabinete de Relações
Internacionais e
Mobilidade

Endereço Postal

Endereço Postal
Campus de Gambelas
8005-139 Faro

País

Pessoa de contacto3; email; telefone

País

Pessoa de contacto; email; telefone
Drª. Marlenii Azevedo
international@ualg.pt;
00 351 289 800 003

Portugal

Antes da Mobilidade
Plano de Estudos na Instituição de Acolhimento
Período de Mobilidade: de [mês/ano] …………………. até [mês/ano] …………….……
Tabela A
Código da
Disciplina

Antes da
mobilidade

Título da Disciplina na Instituição de Acolhimento
(como indicado no Plano de Estudos4)

Semestre
[1º Set-Jan/2º FevJul/Anual]

Número de créditos ECTS (ou equivalente)
para reconhecimento após aprovação na
Instituição de Acolhimento

Total:
Página web do Plano de Estudos da Instituição de Acolhimento: http://www.ualg.pt/pt/cursos/licenciatura
Nível de competências linguísticas5 em Português que o estudante possui ou irá adquirir até ao início das aulas: A1 ☐
Native speaker/Língua materna ☐

A2 ☐

B1

☐

B2 ☐

C1 ☐

C2 ☐

Equivalências na Instituição de Origem
Tabela B
Antes da
Mobilidade

Código da
Disciplina
(caso exista)

Título da Disciplina na Instituição de Origem
(como indicado no Plano de Estudos)

Semestre
[como no país de
origem]

Número de créditos ECTS (ou
equivalente)6 para reconhecimento na
Instituição de Origem

Total: …
Ligação ao Plano de Estudos do estudante: [Página web do curso]

Compromisso
Assinando este documento, o estudante, a Instituição de Origem (IO) e a Instituição de Acolhimento (IA) aprovam o Plano de Estudos e comprometem-se a cumprir todas as disposições
acordadas pelas partes. As Instituições de Origem e Acolhimento comprometem-se a respeitar e cumprir os princípios acordados no Protocolo de Cooperação. A IA confirma que as disciplinas
que constam na Lista A fazem parte do Plano de Estudos dos cursos e que serão disponibilizadas para que os estudantes as possam frequentar. A IO compromete-se a reconhecer todas as
disciplinas efetuadas com sucesso pelo estudante na IA, conforme a Tabela B. O aluno e a IA deverão comunicar à IO quaisquer problemas ou alterações em relação ao programa de estudo,
pessoas responsáveis e/ou período de estudo.

Compromisso

Nome

Email

Estudante

Posição
Estudante

Pessoa responsável na
Instituição de Origem7
Pessoa responsável na
Instituição de Acolhimento 8

Coord. Mobilidade

1

Data

Assinatura

Ensino Superior
Contrato de Estudos

Estudante

Ultimo nome

Primeiro Nome

Nome

Faculdade/
Departamento

Instituição de
origem

Instituição de
Acolhimento

Nome
Universidade
do Algarve

Nome do estudante
Ano Académico 20…./20……

Nacionalidade9

Data Nascimento

Sexo [M/F]

Endereço Postal

Faculdade/
Departamento
Gabinete de Relações
Internacionais e
Mobilidade

Endereço Postal
Campus de Gambelas
8005-139 Faro

Ciclo de
estudos10

Curso

País

Pessoa de contacto11; email; telefone

País

Pessoa de contacto; email; telefone
Drª. Marlenii Azevedo
international@ualg.pt;
00 351 289 800 003

Portugal

Durante a Mobilidade*
Alterações excecionais à Tabela A
(a ser aprovado por e-mail ou assinado pelo estudante, pelo responsável da Instituição de Origem e pelo responsável da Instituição de Acolhimento)

Tabela A2
Durante a
Mobilidade

Código da
Disciplina

Título da Disciplina na Instituição de
Acolhimento
(como indicado no Plano de Estudos)

Retirar
[clique para
retirar]

Acrescentar
[clique para
acrescentar]

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Razões da mudança*

Número de
créditos ECTS (ou
equivalente)

Choose an item.
Choose an item.
Choose an item.
Choose an item.
Choose an item.

Alterações excecionais à Tabela B (caso necessário)
(a ser aprovado por e-mail ou assinado pelo estudante e pelo responsável da Instituição de Origem)

Tabela B2
Durante a
Mobilidade

Código da
Disciplina
(caso exista)

Título da Disciplina na Instituição de
Origem
(como indicado no Plano de Estudos)

Retirar
[clique para
retirar]

Acrescentar
[clique para
acrescentar]

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Número de créditos ECTS (ou
equivalente)

Compromisso sobre alterações propostas nas Tabelas A2 e B2
Compromisso

Nome

Email

Estudante

Posição

Data

Assinatura

Estudante

Pessoa responsável na
Instituição de Origem
Pessoa responsável na
Instituição de Acolhimento

NOTA IMPORTANTE:
*Razões excecionais para efetuar alterações ao Plano de Estudos proposto (escolher um item da tabela abaixo):
Razões para retirar uma disciplina
1. Disciplina inicialmente selecionada que não se encontre disponível na
Instituição de Acolhimento
2. Disciplina lecionada numa língua diferente da que estava prevista
3. Conflito de horários
4. Outra (especificar qual)

2

Razões para acrescentar uma disciplina
5. Substituir uma disciplina retirada
6. Prolongamento do período de mobilidade
7. Outra (especificar qual)

Ensino Superior
Contrato de Estudos

Nome do estudante
Ano Académico 20…./20……

Depois da Mobilidade
Transcript of Records na Instituição de Acolhimento
Período de Mobilidade: de [dia/mês/ano] ………………. até [dia/mês/ano] ………….…….
Tabela C
Depois da
Mobilidade

Código da
Disciplina

Título da Disciplina na Instituição de Acolhimento
(como indicado no Plano de Estudos)

O estudante completou a
disciplina com sucesso?
[Sim/Não]

Número de
créditos ECTS (ou
equivalente)

Classificação
obtida na
Instituição de
Acolhimento

Total: …

Transcript of Records e Reconhecimento na Instituição de Origem
Período de Mobilidade: de [dia/mês/ano] ………………. até [dia/mês/ano] ………….…….
Tabela D
Depois da
Mobilidade

Código da
Disciplina
(caso exista)

Título da Disciplina na Instituição de Origem
(como indicado no Plano de Estudos)

Número de créditos ECTS
(ou equivalente)
reconhecidos

Classificação
equivalente na
Instituição de Origem
(se aplicável)

Total: …

1

Nacionalidade: país de origem do estudante que emite o Passaporte. Em caso de Dupla Nacionalidade, o estudante deverá optar por
uma delas apenas, enviando esse passaporte.
2

Ciclo de estudos: Short Period (Período inferior a três meses - EQF level 5) / 1º Ciclo (Licenciatura/Graduação ou equivalente - EQF
level 6) / 2º Ciclo (Mestrado ou equivalente - EQF level 7) / 3º Ciclo (Doutoramento ou equivalente - EQF level 8).
3

Pessoa de Contacto: pessoa que aprova a mobilidade do estudante e que, dependendo da estrutura e organização da Instituição de
Ensino Superior, pode ser o Coordenador Departamental, responsável pelo Gabinete de Relações Internacionais ou equivalente na
Instituição de Origem.
4

Plano de Estudos do Curso: datalhado, user-friendly e com informação atualizada da Instituição, que deverá estar disponível aos
estudantes antes do período de mobilidade e que lhes permita efetuar as escolhas acertadas. A informação deverá conter, por
exemplo, a matéria oferecida, procedimentos de ensino e avaliação, o nível dos programas ou os recursos de aprendizagem. O Plano de
Estudos deverá incluir os nomes das pessoas de contacto com informação sobre como, quem e onde contactar.
5

Nível de competências linguísticas: a descrição do European Language Levels (CEFR) encontra-se disponível em:
https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
6

Créditos ECTS (ou equivalente): nos países onde o Sistema de "ECTS" não se aplica, particularmente nas Instituições de países da
América do Sul e outros países parceiros que não participem no Modelo de Bolonha, os "ECTS" deverão ser substituídos por uma Tabela
com o nome do sistema equivalente utilizado nesse país, e enviado em anexo a ligação online para a explicação do sistema.
7

Pessoa responsável na Instituição de Origem: nome e email de um Professor com competências para aprovar o Contrato de Estudos e
as suas alterações, se aplicável, assim como garantir o reconhecimento e creditação do Contrato proposto. Estes dados deverão ser
preenchidos apenas no caso de ser diferente da pessoa de contacto mencionada no primeiro quadro deste documento.
8

Pessoa responsável na Instituição de Acolhimento: nome e email da pessoa Responsável deverá ser preenchido apenas no caso de
ser diferente da pessoa de contacto mencionada no primeiro quadro deste documento.
9

Nacionalidade: país de origem do estudante que emite o Passaporte. Em caso de Dupla Nacionalidade, o estudante deverá optar por
uma delas apenas, enviando esse passaporte.
10

Ciclo de estudos: Short Period (Período inferior a três meses - EQF level 5) / 1º Ciclo (Licenciatura/Graduação ou equivalente - EQF
level 6) / 2º Ciclo (Mestrado ou equivalente - EQF level 7) / 3º Ciclo (Doutoramento ou equivalente - EQF level 8).

3

Ensino Superior
Contrato de Estudos
11

Nome do estudante
Ano Académico 20…./20……

Pessoa de Contacto: pessoa que aprova a mobilidade do estudante e que, dependendo da estrutura e organização da Instituição de
Ensino Superior, pode ser o Coordenador Departamental, responsável pelo Gabinete de Relações Internacionais ou equivalente na
Instituição de Origem.

4

