
Área Departamento de Engenharia Biológica

Coordenador Académico Prof. José Maria Marques Oliveira

Contacto (email) jmoliveira@deb.uminho.pt

Critérios de elegibilidade

Podem candidatar-se todos os alunos que estejam formalmente inscritos num curso regular de 1º, 2º ou 3º ciclos, da Universidade 

do Minho conducente a um grau académico. Os alunos de 1º ciclo deverão obrigatoriamente ter concluído o seu primeiro ano de 

estudos universitários. 

1. Estar inscrito nos 2º ou 3º anos do 1º ciclo, no 2º ciclo ou no 3º ciclo, aquando do período de mobilidade (no caso de estar no 1º 

ano do 2º ciclo, a mobilidade terá de decorrer no 2º semestre)

2. Não ter mais de 10 créditos ECTS em atraso (excluindo-se as situações em que as UC em atraso se devem à transição entre o 

plano de estudo do Mestrado Integrado e os novos planos de estudo)

Área Engenharia Biomédica - Ramo Engenharia Clínica

Coordenador Académico Prof.ª Mariana Henriques

Contacto (email) mcrh@deb.uminho.pt

Critérios de elegibilidade

Podem candidatar-se todos os alunos que estejam formalmente inscritos num curso regular de 1º, 2º ou 3º ciclos, da Universidade 

do Minho conducente a um grau académico. Os alunos de 1º ciclo deverão obrigatoriamente ter concluído o seu primeiro ano de 

estudos universitários. 

1. Estar inscrito no 2º ou 3º anos, do 1º ciclo, aquando do período de mobilidade

2. Não ter mais de 10 créditos ECTS em atraso

Critérios de Elegibilidade, Seleção e de Seriação 

Ano Académico 2023/2024

Critérios de seriação da Escola de Engenharia

Classificação Final = Cr1 * 0,35 + Cr2 * 0,65 

Em que:

Critério 1 (Cr1): Número de ECTS (ECTS) já feito no Ensino Superior, ponderado pelo número total de ECTS do(s) curso(s) (ECTS Total) *, com uma ponderação de 35 

%:

Cr1=ECTS/ECTS Total *20

* No caso de estudantes de 1º ciclo apenas serão contabilizados os créditos realizados no curso em que se encontra inscrito. Para candidatos dos 2º e 3º ciclos serão 

contabilizados os créditos do(s) curso(s) de 1º e/ou 2º ciclos concluídos.

Critério 2 (Cr2): Média ponderada (MP) das unidades curriculares já feitas no curso atual, com uma ponderação de 65 %:

Cr2=MP

*Para candidatos a frequentar o 1º ano do 1º ciclo no momento de candidatura, a fórmula de classificação corresponderá à nota de candidatura ao curso em que 

ingressaram.

Notas:

1) O critério de desempate será a data/hora de pré-candidatura.                                                                                                                                                            

2) A informação relativa ao Cr1 e Cr2 deverá ser a registada a 31 de dezembro do ano civil anterior à mobilidade (com recurso ao Registo Académico emitido pela USGA).

3) As candidaturas fora de prazo serão ordenadas por data/hora de submissão de candidatura, ficando estes candidatos limitados à disponibilidade de vagas após 

processo de seriação e de alocação de vagas dos estudantes que se candidataram dentro do prazo de candidatura.

4) Só é permitido aos estudantes da EEUM a inscrição de uma UC em atraso por semestre, no máximo, no plano de estudos a realizar durante a mobilidade Erasmus. 

Caberá, contudo, a cada coordenador académico estabelecer a possibilidade de incluir UCs em atraso no plano de estudos.

Critérios de seleção

Critérios de seleção

mailto:mcrh@deb.uminho.pt


Área Engenharia Biomédica - Informática Médica

Coordenador Académico Prof. José Manuel Ferreira Machado

Contacto (email) jmac@di.uminho.pt

Critérios de elegibilidade

Podem candidatar-se todos os alunos que estejam formalmente inscritos num curso regular de 1º, 2º ou 3º ciclos, da Universidade 

do Minho conducente a um grau académico. Os alunos de 1º ciclo deverão obrigatoriamente ter concluído o seu primeiro ano de 

estudos universitários. 

Critérios de seleção 1. Estar inscrito no último ano do 2º ciclo do ramo de Informática Médica, aquando do período de mobilidade

Área Engenharia Biomédica - Biomateriais, Reabilitação e Biomecânica

Coordenador Académico Prof. Nuno Neves

Contacto (email) nuno@dep.uminho.pt

Critérios de elegibilidade

Podem candidatar-se todos os alunos que estejam formalmente inscritos num curso regular de 1º, 2º ou 3º ciclos, da Universidade 

do Minho conducente a um grau académico. Os alunos de 1º ciclo deverão obrigatoriamente ter concluído o seu primeiro ano de 

estudos universitários. 

Critérios de seleção 1. Estar inscrito no 2º ou 3º ano (do 1º ciclo) ou no 2º ano (do 2º ciclo) aquando do período de mobilidade. 

Critérios de seriação

1. No caso de alunos que transitaram para o 2º ciclo, no cálculo do Critério 2 de seriação passamos a considerar o conjunto de 

todas as UCs efetuadas na Licenciatura + Mestrado para quem está em planos de transição, caso a classificação seja mais 

favorável.

Área Engenharia Biomédica - Ramo Eletrónica Médica

Coordenador Académico Prof.ª Cristina Peixoto dos Santos

Contacto (email) cristina@dei.uminho.pt

Critérios de elegibilidade

Podem candidatar-se todos os alunos que estejam formalmente inscritos num curso regular de 1º, 2º ou 3º ciclos, da Universidade 

do Minho conducente a um grau académico. Os alunos de 1º ciclo deverão obrigatoriamente ter concluído o seu primeiro ano de 

estudos universitários. 

Critérios de seleção 1. Estar inscrito no 5º ano do ramo de Electrónica Médica (Mestrado Integrado), aquando do período de mobilidade
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Área Engenharia de Polímeros

Coordenador Académico Prof. Fernando Moura Duarte

Contacto (email) fduarte@dep.uminho.pt

Critérios de elegibilidade

Podem candidatar-se todos os alunos que estejam formalmente inscritos num curso regular de 1º, 2º ou 3º ciclos, da Universidade 

do Minho conducente a um grau académico. Os alunos de 1º ciclo deverão obrigatoriamente ter concluído o seu primeiro ano de 

estudos universitários. 

1. MIEP: Estar inscrito no  8º, 9º ou 10º semestre aquando do período de mobilidade

2. MEP: Estar inscrito no  1º, 2º, 3º ou 4º semestre aquando do período de mobilidade

3. LEP: Estar inscrito no  2º, 3º, 4º, 5º ou 6º semestre aquando do período de mobilidade

1. Frequência do 10º semestre no período de intercâmbio, ordenado pela média de curso, com desempate com o número de UCs 

em atraso

2. Frequência do 9º semestre no período de intercâmbio, ordenado pela média de curso, com desempate com o número de UCs em 

atraso

3. Frequência do 8º semestre no período de intercâmbio, ordenado pela média de curso, com desempate com o número de UCs em 

atraso

1. Frequência do 4º semestre no período de intercâmbio, ordenado pela média de curso, com desempate com o número de UCs em 

atraso

2. Frequência do 3º semestre no período de intercâmbio, ordenado pela média de curso, com desempate com o número de UCs em 

atraso

3. Frequência do 2º semestre no período de intercâmbio, ordenado pela média de curso, com desempate com o número de UCs em 

atraso

1. Frequência do 6º semestre no período de intercâmbio, ordenado pela média de curso, com desempate com o número de UCs em 

atraso

2. Frequência do 5º semestre no período de intercâmbio, ordenado pela média de curso, com desempate com o número de UCs em 

atraso

3. Frequência do 4º semestre no período de intercâmbio, ordenado pela média de curso, com desempate com o número de UCs em 

atraso

4. Frequência do 3º semestre no período de intercâmbio, ordenado pela média de curso, com desempate com o número de UCs em 

atraso

Área Engenharia Informática

Coordenador Académico Prof. João Saraiva

Contacto (email) saraiva@di.uminho.pt

Critérios de elegibilidade

Podem candidatar-se todos os alunos que estejam formalmente inscritos num curso regular de 1º, 2º ou 3º ciclos, da Universidade 

do Minho conducente a um grau académico. Os alunos de 1º ciclo deverão obrigatoriamente ter concluído o seu primeiro ano de 

estudos universitários.

1. No 1º ciclo, só são admitidos alunos candidatos que estão no seu 2º ano e consequentemente irão cumprir a mobilidade no 3º 

ano.

2. No 2º ciclo, só são admitidos alunos inscritos no 2º, 3º ou 4º semestre, aquando do período de mobilidade.

3. Em nenhuma situação será permitida a inscrição de cadeiras em atraso no plano de estudos a realizar durante a mobilidade.

Área Engenharia Civil

Coordenador Académico Prof.ª Sandra Silva

Contacto (email) sms@civil.uminho.pt

Critérios de elegibilidade

Podem candidatar-se todos os alunos que estejam formalmente inscritos num curso regular de 1º, 2º ou 3º ciclos, da Universidade 

do Minho conducente a um grau académico. Os alunos de 1º ciclo deverão obrigatoriamente ter concluído o seu primeiro ano de 

estudos universitários. 

1. Estar inscrito nos 2º ou 3º anos do 1º ciclo, no 2º ciclo ou no 3º ciclo, aquando do período de mobilidade (no caso de estar no 1º 

ano do 2º ciclo, a mobilidade terá de decorrer no 2º semestre).

2. Não ter mais de 10 créditos ECTS em atraso.

3. Não incluir no plano de estudos mais que 5 ECTS em atraso por semestre de mobilidade.

4. Se inscrito no 2º ciclo, pretender no máximo 1 semestre de mobilidade.

Critérios de seleção

Critérios de seriação LEP

Critérios de seleção

Critérios de seleção

Critérios de seriação MIEP

Critérios de seriação MEP
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Área Engenharia de Materiais

Coordenador Académico Prof. Carlos Jose Tavares

Contacto (email) ctavares@fisica.uminho.pt

Critérios de elegibilidade

Podem candidatar-se todos os alunos que estejam formalmente inscritos num curso regular de 1º, 2º ou 3º ciclos, da Universidade 

do Minho conducente a um grau académico. Os alunos de 1º ciclo deverão obrigatoriamente ter concluído o seu primeiro ano de 

estudos universitários. 

1. Estar inscrito no 2º ano (do 1º ciclo) aquando do período de mobilidade
2. Não ter mais de 10 ECTS em atraso

3. Não incluir no plano de estudos mais que 5 ECTS em atraso por semestre de mobilidade

4. Para candidatos a frequentar o 1º ano do 1º ciclo no momento de candidatura, a fórmula de classificação corresponderá à nota 

de candidatura ao curso em que ingressaram

Área Micro/Nano Tecnologias

Coordenador Académico Prof.ª Graça Minas

Contacto (email) gminas@dei.uminho.pt

Critérios de elegibilidade

Podem candidatar-se todos os alunos que estejam formalmente inscritos num curso regular de 1º, 2º ou 3º ciclos, da Universidade 

do Minho conducente a um grau académico. Os alunos de 1º ciclo deverão obrigatoriamente ter concluído o seu primeiro ano de 

estudos universitários. 

Critérios de seleção Estar inscrito no 2º ano (do 2º ciclo) aquando do período de mobilidade

Área Produção e Sistemas

Coordenador Académico Prof. Paulo Sérgio Lima Pereira Afonso

Contacto (email) erasmus@dps.uminho.pt

Critérios de elegibilidade

Podem candidatar-se todos os alunos que estejam formalmente inscritos num curso regular de 1º, 2º ou 3º ciclos, da Universidade 

do Minho conducente a um grau académico. Os alunos de 1º ciclo deverão obrigatoriamente ter concluído o seu primeiro ano de 

estudos universitários. 

1. Estar inscrito no 2º ano (do 1º ciclo) aquando do período de mobilidade

2. Para os alunos do 1º ano do 1º ciclo em vez da média ponderada (MP) será considerada a nota de candidatura ao respetivo 

curso.

Área Sustentabilidade do Ambiente Construído

Coordenador Académico Prof.ª Sandra Silva

Contacto (email) sms@civil.uminho.pt

Critérios de elegibilidade

Podem candidatar-se todos os alunos que estejam formalmente inscritos num curso regular de 1º, 2º ou 3º ciclos, da Universidade 

do Minho conducente a um grau académico. Os alunos de 1º ciclo deverão obrigatoriamente ter concluído o seu primeiro ano de 

estudos universitários. 

Área Departamento de Eletrónica Industrial

Coordenador Académico Prof. João Miguel Clemente Sena Esteves

Contacto (email) sena@dei.uminho.pt

Critérios de elegibilidade

Podem candidatar-se todos os alunos que estejam formalmente inscritos num curso regular de 1º, 2º ou 3º ciclos, da Universidade 

do Minho conducente a um grau académico. Os alunos de 1º ciclo deverão obrigatoriamente ter concluído o seu primeiro ano de 

estudos universitários. 

Critérios de seleção 1. Estar inscrito no 2º ciclo de estudos aquando do período de mobilidade

Critérios de seleção

Critérios de seleção



Área Engenharia Mecatrónica

Coordenador Académico Prof. José Mendes Machado

Contacto (email) jmachado@dem.uminho.pt

Critérios de elegibilidade

Podem candidatar-se todos os alunos que estejam formalmente inscritos num curso regular de 1º, 2º ou 3º ciclos, da Universidade 

do Minho conducente a um grau académico. Os alunos de 1º ciclo deverão obrigatoriamente ter concluído o seu primeiro ano de 

estudos universitários. 

Critérios de seleção 1. Estar inscrito no 2º ano (2º ciclo) aquando do período de mobilidade

Área Departamento de Engenharia Mecânica

Coordenador Académico Prof. Pedro Alexandre Moreira Lobarinhas 

Contacto (email) pl@dem.uminho.pt

Critérios de elegibilidade

Podem candidatar-se todos os alunos que estejam formalmente inscritos num curso regular de 1º, 2º ou 3º ciclos, da Universidade 

do Minho conducente a um grau académico. Os alunos de 1º ciclo deverão obrigatoriamente ter concluído o seu primeiro ano de 

estudos universitários. 

1. Ter o primeiro ano do seu ciclo de estudos concluido

2. Não será permitida a inscrição de UC's em atraso durante a mobilidade Erasmus.

Critérios de seleção Mestrado 1. Não será permitida a inscrição de UC's em atraso durante a mobilidade Erasmus.

Área Departamento de Engenharia Têxtil

Coordenador Académico Prof.ª Rosa Maria Castro Fernandes Vasconcelos

Contacto (email) rosa@det.uminho.pt

Critérios de elegibilidade

Podem candidatar-se todos os alunos que estejam formalmente inscritos num curso regular de 1º, 2º ou 3º ciclos, da Universidade 

do Minho conducente a um grau académico. Os alunos de 1º ciclo deverão obrigatoriamente ter concluído o seu primeiro ano de 

estudos universitários. 

1. Estar inscrito no 3º ano do 1º ciclo, ou no 2º ciclo ou 3º ciclo aquando do período de mobilidade.

2. Não ter mais de 10 créditos ECTS em atraso.

Área Departamento de Sistemas de Informação

Coordenador Académico Prof.ª Teresa Pereira

Contacto (email) tpereira@dsi.uminho.pt

Critérios de elegibilidade

Podem candidatar-se todos os alunos que estejam formalmente inscritos num curso regular de 1º, 2º ou 3º ciclos, da Universidade 

do Minho conducente a um grau académico. Os alunos de 1º ciclo deverão obrigatoriamente ter concluído o seu primeiro ano de 

estudos universitários. 

1. Estar inscrito no 2º ano do 1º ciclo aquando do período de mobilidade
2. Não ter mais de 10 créditos ECTS em atraso (excluindo-se as situações em que as UC em atraso se devem à transição entre o 

plano de estudo do Mestrado Integrado e os novos planos de estudo).
Critérios de seleção

Critérios de seleção

Critérios de seleção 

Licenciatura



Área Engenharia de Telecomunicações e Informática

Coordenador Académico Prof. Antonio Luis Duarte Costa

Contacto (email) costa@di.uminho.pt

Critérios de elegibilidade

Podem candidatar-se todos os alunos que estejam formalmente inscritos num curso regular de 1º, 2º ou 3º ciclos, da Universidade 

do Minho conducente a um grau académico. Os alunos de 1º ciclo deverão obrigatoriamente ter concluído o seu primeiro ano de 

estudos universitários. 

1. Estar inscrito no 2º ou 3º ano do 1º ciclo, ou no 1º ou 2º ano do 2º ciclo, ou no 2º e 3º ano do 3º ciclo, aquando do período de 

mobilidade.
2. Pretender  no máximo 1 semestre de mobilidade no 2º ciclo, restrito ao 2º ou  3º semestre do plano de estudos.

3. Não ter mais de 10 créditos ECTS em atraso.

4. Não incluir no plano de estudos mais que 5 ECTS em atraso por semestre de mobilidade.

Área Engenharia Física

Coordenador Académico Prof. Luís Paulo Peixoto dos Santos

Contacto (email) psantos@di.uminho.pt

Critérios de elegibilidade

Podem candidatar-se todos os alunos que estejam formalmente inscritos num curso regular de 1º, 2º ou 3º ciclos, da Universidade 

do Minho conducente a um grau académico. Os alunos de 1º ciclo deverão obrigatoriamente ter concluído o seu primeiro ano de 

estudos universitários. 

1. os alunos do 1º ciclo devem estar inscritos no 2º ou 3º ano  aquando do período de mobilidade

2. os alunos do 2ºciclo devem estar inscritos no 2º ano  aquando do período de mobilidade
Critérios de seleção

Critérios de seleção
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