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◦ Valorizar a formação profissional e pessoal

◦ Complementar o plano curricular da LEGI/MEGI

◦ Adquirir conhecimentos a nível de:

 Outras línguas

 Outras realidades

 Outras culturas

Experiência 
2014/2015
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Programa Localização LEGI MEGI
Almeida Garret Portugal  

Erasmus + Europa 

Time Rede Europeia 

Smile América do Sul 

Intercâmbio Brasil Brasil 

Duplo Grau Europa, Brasil
(UFRJ, USP)



Acordos Austrália, Brasil, 
Canadá,China, 
Índia, Japão, 
Rússia





 Informações:

 Candidatura online: …- 2017/02/28

 Os alunos podem seleccionar um conjunto de

universidades por ordem de preferência

 A informação solicitada depende do programa e da

universidade

 Os alunos têm de entregar o registo das notas,

impresso do Fénix
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 Informações:

◦ Programas de Mobilidade

◦ http://nmci.ist.utl.pt/estudar-no-estrangeiro/programas-de-

mobilidade/

◦ Dicas para alunos Outgoing

https://ai.tecnico.ulisboa.pt/files/sites/52/info-outgoing.pdf

◦ Regulamento de Mobilidade

◦ http://ai.tecnico.ulisboa.pt/programas-de-estudo/
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 Master Programme in Industrial Engineering

and Management - Belgium

 Université Catholique de Louvain- Louvain

School of Management (LSM)

 Plano de estudos já previamente acordado, em

reesturação
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Hipótese 1

Ano Instituição Programa ECTS

1 LSM UC obrigatórias e opcionais 65

2 IST UC + Msc Thesis (co- orientador) 66 

Total 131

Hipótese 2

Ano Instituição Programa ECTS

1 IST UC obrigatórias e opcionais 64,5

2 LSM UC + Msc Thesis (co- orientador) 65 

Total 129,5



 Alunos do 5º ano - 2º Hipótese (1º ano IST + 2º
ano LSM – Msc Thesis)
 Propor um plano de investigação para desenvolver a Tese na

LSM

 Os alunos do 4º ano 2ºS desenvolvem um projecto de
investigação, antes de ir (Plano de estudos acordado)

 Alunos do 4º ano
◦ Recaem na 1º Hipótese (1º ano LSM + 2º ano IST)

◦ Irão fazer a dissertação no IST
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 Co-orientação entre as instituções

 A defesa é sempre feita, pelo menos, na Host
Institution

 Os temas são propostos pelos Prof(s). ou

pelos alunos

 Os alunos devem preparar o tópico para a

Tese durante o projecto no IST ou na LSM
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 É obrigatório:
 Certificado Habilitações com 1º ciclo concluido

 Carta de motivação

 Certificado de Inglês, IELTS/TOEFL

 Entrevista com parceiro em videoconferência aos pré-

seleccionados

 Para o 5º Ano

 Sugere-se submissão de uma proposta de tese no

decorrer do 2ºS 4ºano
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 Serão admitidas as candidaturas:

 Estudantes que tenham completado um mínimo de 120 ECTS

do 1º ciclo, à data do concurso

 A nota mínima necessária será de 12,50 valores, média

ponderada pelos ECTS

 Não admissíveis candidaturas com média inferior a 12 valores
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 Planos de Estudos- Programas de Erasmus
◦ Não podem ser realizadas em mobilidade unidades curriculares às

quais o estudante se tenha previamente inscrito e sido avaliado
no IST
 Não haverá reconhecimento dos créditos ECTS sempre que tal suceda

◦ Não poderão ser creditados mais de 7.5 ECTS por semestre de
mobilidade realizados, em unidades curriculares do 1º ciclo
 Aplica-se a todos os programas (La Carte ), excepto DD-UCL

 Um estudante que não obtenha aprovação em nenhuma UC será

obrigado a devolver o montante recebido da bolsa de mobilidade
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 Critérios de seriação:
◦ Média das unidades curriculares já realizadas, de

1º e 2º ciclos, ponderada pelos ECTS e apurada
até às centésimas
 Número de créditos ECTS e de unidades curriculares já

concluídas

 Menor número de ECTS de unidades curriculares em atraso
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 Dissertação em Programa de Mobilidade:
◦ Terão que ser definidos dois orientadores: um no IST e

outro na universidade de acolhimento

◦ Deverão estar inscritos nessa unidade curricular

◦ Depois de aprovada a dissertação na universidade de
acolhimento, terá que ser realizada nova defesa no IST.

◦ A classificação final da dissertação será a nota obtida na
defesa realizada no IST

 Aplica-se a todos os programas excepto DD-UCL
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 Candidaturas e Seriação – 1ª Fase

◦ Candidaturas online: … - 2017/02/28

◦ Válidas para o ano letivo 2017/2018

◦ Pode seleccionar até 10 opções por ordem de

preferência

◦ Passa à fase seguinte alocado a um só programa

◦ Os seriados nos primeiros lugares irão no 1ºS…
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 Procedimento com o Coordenador:
◦ Abr.-Jun. 2017 1ºS e Out.-Nov. 2017 2ºS

 Contactar com o Coordenador fazendo forward do mail do

Núcleo e identificando-se

 Disponibiliza um Template Excel para elaboração do plano de

estudos, Template de Plano de Estudos e LA
 Usando o Excel desenvolve o plano de estudos

 Envia ao coordenador o Excel e os programas das UC que se propões a

frequentar na UA

 Plano validado, formaliza-se a candidatura e assina-se

 Propostas de alteração ao Plano será através ‘O Ficheiro Excel’ 
Impressão digital do aluno
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 Prepara a restante documentação solicitada pela
Instituição de acolhimento

 Fica em seu poder um exemplar de todo o
processo que irá submeter

 Submissão do processo à universidade de acolhimento
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 Processo de Equivalências  Coordenador
◦ Fazer chegar ao coordenador o Transcript Records da UA

◦  Inicia-se o processo de equivalências

◦ Aluno preenche Transcript Records da UA baseado no:

 Transcript Records da UA

 Plano de estudos que consta no ficheiro excel

◦ Plano de estudos final é validado pelo Coordenador

◦ O aluno assina e todo o processo segue para o Núcleo

 Os alunos permanecem em mobilidade até a

secretaria processar a documentação
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 Número de Vagas do DEG
◦ 32 vagas para TODOS os programas

◦ Metade no 1ºS e 2º S

◦ Cada programa tem as respectivo vagas

 Lista de Espera
◦ Os alunos não colocados ficam em lista de espera

◦ Caso selecionados irão no 2º semestre
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 Os estudantes devem:
◦ Representar o IST efectuando um apresentação na UA
◦ Adoptar um comportamento que dignifique o IST

◦ PLAGIAR / COPIAR é totalmente inaceitável

 A violação do disposto anterior:
◦ Pode resultar em suspensão imediata da bolsa
◦ Perda do estatuto de estudante de mobilidade
◦ Regressar de imediato à universidade de origem

Tânia Pinto Varela 23



 O incumprimento do:
◦ Regulamento/Regras dos Programas de Mobilidade
◦ E/Ou do contrato de mobilidade

◦ Não reconhecimento do período de estudos
◦ Suspensão do processo administrativo
◦ Devolução total ou parcial da bolsa
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Sanções



 Coordenadora: Profª Tânia Pinto Varela
 Enviar e-mail para agendar atendimento

 tania.pinto.varela@tecnico.ulisboa.pt

 Gabinete N10.14

◦ Apoio Administrativo: Dr.ª Vera Teixeirinha
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• Núcleo de Mobilidade e Cooperação 
Internacional
– Website: http://nmci.ist.utl.pt/
– Localização



 Posso frequentar mais do que um programa
de mobilidade?
◦ Cada aluno só pode cumprir no máximo 1 ano em

mobilidade

 Posso concorrer ao Duplo Grau caso deixe
alguma UC do 1º ciclo?
◦ Não. Em Fevereiro faz-se uma candidatura

condicionada aos resultados do 2º semestre.

◦ https://ai.tecnico.ulisboa.pt/programas-de-estudo/perguntas-
frequentes-outgoing/#p1
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