Mobilidade

Representação da Comunidade Estudantil
Outras representações

Participação em órgãos de gestão

ANEXO I
Atividades elegíveis

Entidade que reconhece a
atividade

Descrição da atividade

Membro do Conselho
Pedagógico

Presidente do Conselho
Pedagógico

Representante dos estudantes no Conselho
Pedagógico da Escola Superior de X, entre AA/AA e
AA/AA

Membro do Conselho Geral

Presidente do Conselho
Geral

Representante dos estudantes no Conselho Geral do
IPCA, no(s) ano(s) letivo(s)

Membro do Conselho
Académico

Presidente do Conselho
Académico

Representante dos estudantes no Conselho
Académico do IPCA, no(s) ano(s) letivo(s) AA/AA

Membro do Conselho para a
Avaliação e Qualidade (CAQ)

Presidente do Conselho para
a Avaliação e Qualidade

Representante dos estudantes no CAQ do IPCA, no(s)
ano(s) letivo(s) AA/AA

Membro de outro órgão de
gestão não especificado

Presidente do órgão

Representante dos estudantes no órgão XX do IPCA,
no(s) ano(s) letivo(s) AA/AA

Representação dos estudantes
em grupos específicos de
trabalho

Diretor dos Escola

Representante dos estudantes no grupo de trabalho
(nome), no(s) ano(s) letivo(s) AA/AA

Representação dos estudantes
no curso

Diretor de Curso

Estudante delegado ou subdelegado do curso no ano
letivo AA/AA

Dirigente Associativo

Presidente da Associação de
Estudantes ou Direção da AE
respetiva (no caso do
Presidente)

Membro da Associação de Estudantes do IPCA na
qualidade (cargo) entre AA/AA e AA/AA

Membro de Associação

Presidente da Associação
respetiva ou Direção
respetiva (no caso do
Presidente)

Membro da (nome da associação) do IPCA na
qualidade (cargo) entre AA/AA e AA/AA

Membro de grupos académicos

Diretor da Escola ou Diretor
dos SAS

Mobilidade ao abrigo de
Programas Europeus

Serviços Académicos do IPCA
mediante informação
remetida pelo GRI

Membro do grupo académico (nome), no ano letivo
AA/AA a
No ano letivo AA/AA o estudante (nome do
estudante) frequentou durante (período) na
(instituição de acolhimento), em (país), ao abrigo do
(nome do programa) as seguintes disciplinas, tendo
obtido os correspondentes créditos: (disciplina)
(duração) (número de créditos) (classificação)

Programas Intensivos

Coordenador Institucional
ERASMUS

No ano letivo AA/AA o estudante (nome do
estudante) participou no Programa Intensivo
intitulado (nome) que decorreu na (nome da
Instituição de acolhimento) em (país), entre AA/AA
(data)

Estágios curriculares no
estrangeiro/Programa
Leonardo da Vinci

Serviços Académicos do IPCA
mediante informação
remetida pelo GRI

De (data) a (data), efetuou estágio curricular
obrigatório, no âmbito do Programa Leonardo da
Vinci, na empresa “Nome”, País

Serviços Académicos do IPCA
mediante informação
remetida pelo GRI

No ano letivo AA/AA o estudante (nome do
estudante) participou no Programa Intensivo
intitulado (nome) que decorreu na (nome da
Instituição de acolhimento) em (país), ao abrigo do
(nome do programa) as seguintes unidades
curriculares, tendo obtido os correspondentes
créditos: (unidade curricular) (duração) (número de
créditos) (classificação)

Mobilidade Vasco da Gama

Outras atividades

Competências
linguísticas e de
comunicação

Prestação de serviços à
comunidade externa

Atividades Extracurriculares

ANEXO I

Unidades extracurriculares
realizadas no IPCA

Serviços Académicos do IPCA
mediante termos de
creditação homologado pelo
Conselho Técnico-científico
da respetiva Escola

No ano letivo AA/AA o estudante (nome do
estudante) realizou (nome da instituição) com
aproveitamento as seguintes unidades curriculares,
tendo obtido as seguintes classificações/créditos
ECTS.

Unidades extracurriculares
realizadas em outro
estabelecimento de ensino
superior

Certificado da instituição de
ensino superior respetiva

No ano letivo AA/AA o estudante (nome do
estudante) realizou (nome da instituição) com
aproveitamento as seguintes unidades curriculares,
tendo obtido as seguintes classificações/créditos
ECTS.

Cursos extracurriculares

Diretor da Escola

Frequentou o Curso (nome curso) com sucesso, num
total de (nº horas) horas no ano letivo AA/AA.

Realização de ações de
formação, seminários ou
estudos ou estágios não
curriculares

Diretor da respetiva Escola

O estudante realizou ações de formação, seminários,
estudos ou estágios não curriculares (nome) na
instituição/empresa nacional ou estrangeira no
período de …

Participação na organização de
eventos do IPCA (conferências,
workshops, etc…)

Diretor do centro de
investigação ou responsável
pela organização do evento

Participou na organização do evento XX.

Tutor Erasmus/outros
programas e protocolos

Coordenador Institucional
Erasmus/relações
internacionais

No ano letivo AA/AA o estudante X tutoreou,
voluntariamente, estudantes estrangeiros do país Y,
apoiando desta forma a sua integração.

Voluntariado

Diretor da Escola / Diretor
dos SAS

No ano letivo AA/AA o estudante participou
voluntariamente na (nome da ação) no âmbito da
iniciativa X

Projetos de carácter social

Diretor dos SAS/ ou diretor
da escola

No ano letivo AA/AA o estudante participou no
projeto (nome da ação) no âmbito da iniciativa X

Outras atividades de carácter
cultural e social

Diretor dos SAS / ou diretor
da escola

No ano letivo AA/AA o estudante participou no
projeto (nome da ação) no âmbito da iniciativa X

Cursos de línguas realizados no
IPCA

Diretor das Escolas ou
responsável pelo laboratório
de línguas

Participou com aproveitamento no curso X, realizado
em XX, com a duração de XX horas

Publicação de artigo de
opinião/documento em
jornal/revista

Diretor de curso

Publicou o artigo/documento XX no
jornal/revista/documento XX.

Prémio de mérito

Diretor de curso; Diretor da
Escola

No ano letivo AA/AA o estudante XX recebeu o
prémio XX relativo a AA, tendo sido concedido pela
entidade XX.

Participação em
concursos/projetos diversos
(por exemplo, concurso de
ideias, criação da própria
empresa, PoliEmpreende, etc.)

Entidade promotora do
concurso; coordenador do
projeto/concurso.
G3E

No ano letivo AA/AA o estudante XX participou no
concurso/projeto.

Atleta de alta competição

Diretor dos SAS

Atleta de alta competição na modalidade x durante o
período de XX.

Participação nos processos de
avaliação pedagógica

Gabinete para a Avaliação e
Qualidade

Participou nos processos de avaliação pedagógica
solicitados, em todos os anos letivos em que esteve
matriculado

Outras atividades não
especificadas

A definir

A definir

