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1.Princípios de Seriação 
 
a) A seriação é feita em função da média dos estudantes calculada até ao ano anterior àquele em 
que se candidatam. Assim, para os alunos que estejam a frequentar o 3º ano e se candidatem ao 
programa de mobilidade Erasmus+ para o ano seguinte (frequência do 4º ano), será calculada a 
média dos 1º e 2º anos; do mesmo modo, para os estudantes que se encontrem a frequentar o 4º 
ano e se candidatem ao programa de mobilidade Erasmus+ para o ano seguinte (frequência do 5º 
ano), será calculada a média dos 1º, 2º e 3º anos; 
 
b) Só serão admitidos ao processo de seriação os estudantes com média igual ou superior a 10 
valores; 
 
c) A saída para o programa de mobilidade Erasmus+ é limitada a 20% do total dos alunos 
inscritos por cada ano elegível. 
 
 
2. Princípios de Equivalência 
 
a) O número de créditos ECTS a efectuar por semestre deverá ser de 30; excepcionalmente, 
poder-se-á admitir uma variação deste número, entre um limite mínimo de 25 ECTS e um limite 
máximo de 35 ECTS; 
 
b) Os estudantes só poderão ser considerados a um período de Erasmus+ se tiverem um mínimo 
de 25 ECTS a realizar no MIARQ/EAUM num semestre, ou um mínimo de 55 ECTS a realizar no 
MIARQ/EAUM no ano letivo; 
 
c) A equivalência entre as unidades curriculares do plano de estudos do MIARQ/EAUM e aquelas 
a frequentar na Instituição de Acolhimento é atribuída como um todo, isto é, considerando a 
relação entre a totalidade das unidades curriculares selecionadas no MIARQ/EAUM e a totalidade 
das unidades curriculares selecionadas na Instituição de Acolhimento, em função dos critérios, 
condicionantes e excepções referidos nos pontos que se seguem;  
 
d) O plano de estudos a propor na Instituição de Acolhimento deverá ser sempre estruturado, por 
semestre, a partir de um conjunto base composto por uma unidade curricular de Projecto/Atelier, 
uma disciplina de Teoria da Arquitectura e uma disciplina de História da Arquitectura; o carácter 
das restantes unidades curriculares poderá ser livremente selecionado pelo estudante, a partir do 
plano de estudos da Instituição de Acolhimento. A validação do plano de estudos proposto estará 
sempre dependente da avaliação e aprovação por parte da coordenação académica do 
MIARQ/EAUM, resultando daí um Plano de Reconhecimento Académico; 
 
e) Qualquer alteração ao Plano de Reconhecimento Académico durante o período de mobilidade 
deverá ser feita mediante pedido justificado e informado à coordenação académica do 
MIARQ/EAUM; apenas após validação por parte da coordenação académica do MIARQ/EAUM 
poderá qualquer alteração ser efetivada na Instituição de Acolhimento; 
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f) Com a excepção das unidades curriculares de Projecto/Atelier, apenas será admitida a 
equivalência a unidades curriculares de 1º ciclo no caso do programa da disciplina a efetuar na 
Instituição de Acolhimento ser aprovado pelo coordenador da unidade curricular em causa no 
MIARQ/EAUM, com o acordo da coordenação académica;  
 
g) Apenas será admitida a inclusão no Plano de Reconhecimento Académico de unidades 
curriculares de Língua Estrangeira ou de carácter transdisciplinar aos estudantes que efetuem o 
período de mobilidade durante o 1º semestre de 4º ano ou na totalidade do ano letivo do 4º ano, 
ou que, estando a efetuar o período de mobilidade no 5º ano ou no 2º semestre de 4º ano, 
possam ter a unidade curricular Opção Uminho em atraso e a incluam no Plano de 
Reconhecimento Académico;  
 
h) Os estudantes que pretendam efetuar o período de mobilidade durante o ano letivo relativo ao 
5º ano, só poderão incluir a unidade curricular Laboratório de Investigação no Plano de 
Reconhecimento Académico no caso de terem completado um mínimo de 235 ECTS (equivalente 
a um máximo de 5 créditos em atraso) à data do fecho do Livro de Termos relativo ao ano 
letivo/semestre anterior; neste caso, os estudantes deverão incluir os 5 créditos em atraso no seu 
Plano de Reconhecimento Académico, perfazendo assim um total de 65 créditos a serem 
efetuados na Instituição de Acolhimento; no caso do número de créditos em atraso ser superior a 
5 não será permitida a inclusão no Plano de Reconhecimento Académico da unidade curricular 
Laboratório de Investigação, pelo que o estudante deverá apenas inscrever-se para um período 
de mobilidade relativo ao 1º semestre; 
 
i) Não será admitido qualquer período de mobilidade exclusivo ao 2º semestre do 5º ano; 
 
j) No caso do número de créditos relativos às unidades curriculares da Instituição de Acolhimento 
incluídos no Plano de Reconhecimento Académico resultar num número inferior ou superior a 30 
ECTS (um semestre) ou 60 ECTS (um ano letivo), e no caso de, no final do período de 
mobilidade, não se verificar a aprovação à totalidade das unidades curriculares consideradas e 
aprovadas como equivalentes, a posterior compensação dos créditos em falta deverá será feita a 
partir da diferença entre o número de créditos efetuados e aprovados na Instituição de 
Acolhimento e o número de créditos oficial - 30 ECTS por semestre ou 60 ECTS por ano letivo -, 
considerando o princípio de quantificação e atribuição de créditos por unidade curricular do 
MIARQ/EAUM. Isto significa que, no final do curso, possa resultar um número de créditos ECTS 
realizado superior a 300; 
 
k) Se no final do período de mobilidade não houver aprovação à(s) unidades curriculares de 
Projecto/Atelier, a compensação deverá ser feita, sempre e independentemente do número de 
créditos atribuídos a essas unidades curriculares na Instituição de Acolhimento, através da 
realização posterior das unidades curriculares equivalentes de Projecto/Atelier no MIARQ/EAUM, 
com a excepção dos casos em que o período de mobilidade se efectue durante o ano letivo do 5º 
ano, como se descreve no ponto seguinte; 
 
l) No caso dos estudantes que venham a efectuar o período de mobilidade durante o ano letivo do 
5º ano, a equivalência à unidade curricular Laboratório de Investigação no final desse período só 
será considerada se o número total de créditos aprovados - incluindo aqueles efectuados durante 
o período de mobilidade - não for inferior a 290; nesse caso, a classificação relativa à unidade 
curricular Laboratório de Investigação só será creditada aquando da conclusão e oficialização dos 
créditos em falta; se o número total de créditos alcançados for inferior a 290, ou se, durante o 
período de mobilidade não houver aprovação a uma disciplina de Projecto/Atelier, não será 
concedida equivalência à unidade curricular Laboratório de Investigação, devendo o estudante 
realizá-la no regresso ao MIARQ/EAUM; isto significa, à semelhança do ponto j), que no final do 
curso possa resultar um número de créditos ECTS realizado superior a 300; 
 
m) Em nenhuma circunstância poderão ser incluídas no Plano de Reconhecimento Académico 
duas unidades curriculares equivalentes a Projecto/Atelier do MIARQ/EAUM num semestre, ou 
três unidades curriculares equivalentes a Projecto/Atelier do MIARQ/EAUM num ano letivo. 
 
 
3. Atribuição de Classificações 
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a) As classificações são atribuídas a partir da conversão da estrutura de classificação ECTS (F, 
E, D, C, B, A) para a estrutura de classificação oficial das Universidades Portuguesas 
(Reprovado, 10-20); 
 
b) No caso do MIARQ/EAUM, a conversão a seguir, elaborada a partir da tabela de conversão da 
UMinho e aprovada em Conselho Pedagógico, é a seguinte: 
 
c) Do mesmo modo que a consideração dos termos genéricos de equivalência referidos no ponto 
c) do ponto 2, as classificações por unidade curricular no MIARQ/EAUM resultam da média das 
classificações/créditos ECTS alcançados na Escola destino. Isto significa que as diferentes 
unidades curriculares do MIARQ/EAUM relativas ao período de mobilidade serão concluídas com 
a mesma classificação. 
 
 

ECTS MIARQ/EAUM 

A 18 

B 15 

C 14 

D 13 

E 11 

F Sem Equivalência 

 

 


