
 

 

 

 

Check-list mobilidade 

Antes da candidatura 
 

1 – Escolhe o programa a que te queres candidatar; 

2 – verifica os prazos de candidaturas; 

3 – escolhe o país e universidade anfitriã onde queres estudar; 

4 – define as disciplinas que vais faze rem mobilidade (plano de estudos): vê na página da 

Universidade anfitriã as disciplinas que queres fazer, e vê que disciplinas do teu curso 

poderiam ser substituídas por essas; 

5 – preenche a ficha de candidatura online; 

Os coordenadores de mobilidade irão avaliar e seriar as candidaturas. Esta informação é 

enviada ao Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM) que distribui as bolsas 

disponíveis. A lista de nomeação de alunos e distribuição de bolsas é publicada online. 

As candidaturas aceites serão nomeadas pelo GRIM às instituições anfitriãs. 

 

Antes da Mobilidade 
 

Todas as disciplinas feitas em mobilidade, quer curriculares quer extra curriculares, têm de 

estar explícitas no teu plano de estudos/ Learning Agreement (LA) e ser aprovadas pelo 

coordenador de mobilidade. 

1) verifica se tens, ou obtém, um seguro de saúde adequado: o cartão Europeu de Saúde; 

2) verifica se tens alojamento durante a mobilidade!  

3) não te esqueças de fazer a tua inscrição nos Serviços Académicos da UAlg, e pagar a 

respetiva propina! 



 

4) antes de partir, ir ao GRIM assinar o contrato de mobilidade; 

5) verifica se tens todos os documentos que terás de preencher para entregar ao GRIM: 

a) Learning Agreement e Changes ao LA 

b) Certificado de chegada 

c) Certificado de frequência 

d) Declaração com o estatuto de estudante Erasmus 

6) verifica se existe a Erasmus Student Network no país de destino e contacta-a; 

7) pergunta no GRIM que materiais da UAlg podes levar para oferecer; 

8) caso faças mobilidade Erasmus+ e tenhas recebido uma licença Online Linguistic 

Support (OLS), deves realizar o teste OLS antes da mobilidade. 

 

Durante a Mobilidade 
 

1) Dirige-te ao Gabinete de Relações Internacionais da instituição de acolhimento e pede 

para validarem o certificado de chegada; 

2) envia ao GRIM, por mail - international@ualg.pt, o certificado de chegada 

devidamente preenchido e assinado pela Instituição de Acolhimento (até 1 semana 

após a chegada)  

 

3) se tiveres de fazer alterações ao LA, não te esqueças de as enviar ao teu coordenador 

de mobilidade na UAlg, para aprovação (não ultrapassar 1 mês após o inicio da 

mobilidade para enviar as alterações ao LA) 

4) Realiza o teu curso linguístico online; 

5) informa o GRIM sempre que viajares durante o período de Mobilidade; 

6) disfruta e aprende o máximo durante este período único na tua vida! 

7) Recolhe dados e fotos das tuas experiências, para partilhar com os teus colegas no 

Facebook e no Instagram do GRIM! 



 

8) Oferece o material da UAlg e recolhe material promocional da instituição para trazeres 

para o GRIM; 

9) Antes de voltares para Portugal: 

a) Recolhe o certificado de frequência, validado pelo gabinete de relações 

internacionais; 

b) Encerra o processo: informa-te no gabinete de relações internacionais da 

Universidade anfitriã sobre como o fazer 

 

Atenção que caso pretendas prolongar o teu período de mobilidade precisas de pedir 

autorização prévia ao teu coordenador de mobilidade e ao GRIM. 

 

Não te esqueças: enquanto estás em mobilidade és o embaixador da UAlg! 

 

Depois da Mobilidade 

 

1 – Dirige-te ao GRIM para fechar o processo e entregar o teu certificado de frequência; 

2 – Caso ainda não o tenhas feito, preenche o relatório de mobilidade solicitado pela Agencia 

Nacional Erasmus+; 

3 – Realiza o 2º teste Online Linguistic Support (OLS) e entrega o comprovativo no GRIM. 

 

A universidade anfitriã enviará ao GRIM o Transcript of Records com as tuas notas obtidas 

em mobilidade. O GRIM envia este ao teu coordenador de mobilidade que, de acordo com o 

procedimento da tua U.O., irá fazer a equivalência e o lançamento das notas nos Serviços 

Académicos. 


