Procedimento de Admissão e Registo de Estudantes Erasmus
Todos os estudantes internacionais, desde que oriundos de países fora da União Europeia
necessitam de um visto de permanência em Portugal.
gal. Os estudantes Erasmus Mundus
Mundu oriundos
de países terceiros deverão efectuar o pedido de visto atempadamente, tendo em conta que o
procedimento pode ser muito burocrático e demorado.
Todos os estudantes deverão contactar o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de modo a
fornecer informações sobre o período de estudos e proceder aos registos necessários. Este
registo é necessário sempre que o estudante permaneça em Portugal mais de 3 meses.

Documentos Necessários Antes da Partida
Um estudante que pretenda efectuar estudos no IPT deverá informar o GRI. Esta informação
tem de ser confirmada pela Instituição de origem. O estudante deverá enviar par ao GRI:
Formulário de Candidatura,
Candidatura 3 fotos, Certificado de Notas da Instituição de Origem,
Origem o Acordo de
Estudos ou o Acordo de Estágio e o Formulário de Candidatura a Alojamento,
Alojamento devidamente
preenchidos, assinados e carimbados. O estudante deverá ser possuidor do Cartão Europeu do
Seguro de Doença válido para o período de estadia em Portugal.

Estadia
Assim que chegar a Portugal o estudante deverá dirigir-se
dirigir se ao GRI e entregar uma cópia do seu
cartão de Identificação ou Passaporte. O estudante deverá ainda contactar o seu Coordenador
no Departamento de acolhimento, de modo a ser orientado no processamento
processament de registo na
Escola.
O GRI entregará ao aluno um Cartão de Estudante Internacional do IPT.

Final da Estadia
O Departamento e a Escola de acolhimento preparam a Transcrição de Notas para ser enviada
para a Instituição de Envio. O GRI entregará ao estudante
est
o Certificado do Seu Período de
Estudos Erasmus.. O estudante deverá pronunciar-se
pronunciar se sobre a sua estadia preenchendo o
Inquérito de Avaliação e entregando-o no GRI.
Contactos do GRI:
Gabinete de Relações Internacionais (GRI)
(
Tel.: +351 249 346 363
Fax: +351 249 346 366
Email: gri@ipt.pt

