Bolsas de estudo para estudantes do ensino superior
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Informação estatística
Nota explicativa
Coluna

Título

Conteúdo

(1)

Instituição

Nome da instituição de ensino superior

(2)

Requerimentos submetidos

Número de pedidos de bolsa de estudo que foram submetidos pelos estudantes

(3)

Falta informação académica

Número de pedidos em relação aos quais os serviços da instituição de ensino
superior ainda não comunicaram a informação referente ao aproveitamento e
inscrição do estudante pelo que não podem ser apreciados

(4)

Falta outra informação

Número de pedidos em relação aos quais:
(i) Falta outra informação que não a informação académica pelo que não podem
ser apreciados (por exemplo informação acerca da situação perante as Finanças
ou a Segurança Social);
(ii) Falta informação complementar solicitada aos requerentes para concluir a
apreciação em curso.

(5)

Falta informação académica e outra

Número de pedidos em relação aos quais falta a informação académica e outra
informação pelo que não podem ser apreciados

(6)

(7)

Aguarda informação após reabertura

Número de pedidos em relação aos quais, na sequência de reabertura após

após resultado notificado

notificação de resultado, falta informação pelo que não podem ser reapreciados.

Subtotal

Número de pedidos que ainda se encontram a aguardar informação indispensável
para a análise técnica (soma das colunas 3, 4, 5 e 6)
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(8)

Em processamento na instituição de
ensino superior

Número de pedidos que já têm a informação necessária para a análise e que:
(i) Estão a aguardar a apreciação dos técnicos;
(ii) Estão a ser apreciados pelos técnicos;
(iii) Estão a aguardar documentação adicional solicitada aos requerentes para
análise das questões que suscitaram durante a audiência de interessados;
(iv) Já estão analisados e aguardam despacho;
(v) Foram despachadas e as decisões ainda não foram comunicados aos
requerentes.

(9)

Em audiência de interessados

Número de pedidos sobre os quais já foi emitido um projeto de decisão que, nos
termos do artigo 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, foi
comunicado ao estudante para que, no prazo de dez dias úteis, se pronuncie caso
discorde do mesmo.
Os processos incluídos nesta coluna, decorrido o prazo de audiência dos
interessados e comunicação de nova decisão, passarão a estar incluídos na coluna
12.

(10)

Em reapreciação nos serviços após

Número de pedidos, que após notificação de resultado, se encontram em fase de

resultado notificado

reapreciação:
(i) Regressaram da audiência de interessados e aguardam reanálise ou
despacho final;
(ii) Foram alvo de reabertura e aguardam reanálise e posterior despacho.
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(11)

Com resultado provisório ao abrigo

Pedidos abrangidos pelo processo contratualizado de atribuição de bolsa de estudo,

da contratualização

previsto no artigo 48.º do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a
Estudantes do Ensino Superior.
Os processos incluídos nesta coluna, após o despacho previsto no n.º 5 do artigo
48.º, passarão a estar incluídos na coluna 12.

(12)

Com decisão final

Pedidos sobre os quais já foi proferida e comunicada ao requerente uma decisão
final de atribuição de bolsa ou de indeferimento.

(13)

Subtotal com resultado

Número de requerimentos com notificação de resultado já comunicada ao
requerente (soma das colunas 9, 10, 11 e 12)

(14)

Deferidos

Número de bolsas já atribuídas e comunicadas aos requerentes.
Esta coluna inclui as notificações em decisão final e as consideradas na coluna 11.

(15)

Indeferidos

Número de pedidos de bolsa indeferidos e comunicados aos requerentes
Esta coluna inclui as notificações em decisão final e as consideradas na coluna 9.

(16)

Em reapreciação nos serviços na

Número de pedidos de bolsa, que após notificação de resultado final, se encontram

sequência de reclamação

em fase de reapreciação por ter sido apresentada reclamação sobre o resultado
por parte do requerente.

(17)

Requerimentos arquivados

Número de pedidos de bolsa que foram alvo de arquivamento, por parte dos
serviços competentes, decorrente de pedido formulado pelo requerente
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