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Pessoal de instituições de ensino superior
Quer enriquecer a sua experiência, desenvolver as 		
suas capacidades profissionais?
A sua própria instituição de ensino superior poderá ter um acordo
de cooperação com parceiros europeus no âmbito do programa
Erasmus+. Se for esse o caso, pode candidatar-se a uma bolsa para
passar um período (de 5 dias a 2 meses) nessa instituição parceira
para realizar atividades de docência ou formação ou para seguir 		
uma formação para fins de desenvolvimento de carreira.
No âmbito deste acordo, a sua universidade pode também 		
acolher pessoal de instituições de ensino superior europeias.
Para se candidatar, contacte o gabinete de relações 		
internacionais da sua instituição para obter mais informações.
Os académicos podem também candidatar-se para assumirem a
função de professores ou professores convidados em qualquer um
dos mestrados conjuntos Erasmus Mundus a decorrer.
Apresente a sua candidatura diretamente ao consórcio, que realiza
um procedimento de seleção concorrencial, aberto a académicos
de todo o mundo. A lista dos cursos pode ser consultada aqui:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees

Atividades Jean Monnet
Ensina ou investiga acerca da problemática 			
da integração europeia?
Poderá fazer parte de uma comunidade académica de alto nível.
A sua instituição pode apresentar uma candidatura para ensino ou
investigação através de um módulo, de uma cátedra ou de um 		
centro de excelência Jean Monnet.
As redes e projetos Jean Monnet em todo o mundo fomentam a
constituição de consórcios de agentes internacionais em estudos
sobre a UE, facilitam o intercâmbio das melhores práticas e a 		
aquisição de conhecimento e promovem a integração europeia.
A sua instituição pode apresentar a sua candidatura através do
site da Agência Executiva (EACEA) em Bruxelas:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en

As bolsas para estudantes e 		
membros do pessoal são apenas 		
algumas das oportunidades 		
proporcionadas pelo Erasmus+.
Mais informações:
ERASMUS+
ec.europa.eu/erasmus-plus
eacea.ec.europa.eu
facebook.com/EUErasmusPlusProgramme
EUErasmusPlus
Ações Marie Skłodowska-Curie: 		
ec.europa.eu/msca
facebook.com/Marie.Curie.Actions

VENHA ESTUDAR
OU ENSINAR 		
PARA A EUROPA

O Erasmus+ é o novo programa da
União Europeia para a educação, a
formação, a juventude e o desporto
para o período de 2014-2020.
Proporciona uma vasta gama 		
de oportunidades para estudantes 		
do ensino superior, doutorandos,
membros do pessoal e instituições 		
de todo o mundo.
Estão disponíveis bolsas de estudo para:

Estudantes & doutorandos
Quer frequentar um programa 			
de estudos completo?
Pode candidatar-se a uma bolsa para seguir um dos
programas de nível superior Erasmus Mundus para
o segundo ou terceiro ciclo de estudos1 ou um 		
dos novos Mestrados conjuntos Erasmus+, 		
proporcionados por um consórcio de instituições
de ensino superior europeias e não europeias. 		
Terá a oportunidade de estudar em pelo menos duas
das instituições participantes e obter um diploma 		
conjunto ou duplo/múltiplo no final dos estudos.
As bolsas financiadas pela UE cobrem os custos de
participação, viagens para a Europa, um subsídio 		
de subsistência e um seguro.
Apresente a sua candidatura diretamente ao
consórcio, que realiza um procedimento de seleção
concorrencial para a atribuição de bolsas, aberto a 		
candidatos de todo o mundo. A lista dos cursos pode
ser consultada aqui:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees

Está interessado num estágio ou carreira 		
em investigação?
Candidate-se a uma bolsa de doutoramento ou 		
outras bolsas de investigação disponíveis nas ações
Marie Skłodowska-Curie, parte integrante do 		
programa-quadro da UE para a investigação e inovação
Horizonte 2020.		

1. As bolsas de doutoramento serão apenas atribuídas até às admissões de 2017.

Quer estudar na Europa e pretende que 		
esses estudos sejam validados para o 			
seu diploma no seu país?
A sua própria instituição de ensino superior poderá ter um
acordo de cooperação com universidades europeias no
âmbito do programa Erasmus+. Se for esse o caso, pode
candidatar-se a uma bolsa de mobilidade de créditos de
curto prazo (de 3 a 12 meses), com a qual pode passar parte
do seu período de estudos (para licenciaturas, mestrados
ou doutoramentos) numa instituição parceira. As suas
atividades académicas na instituição de acolhimento são
totalmente reconhecidas e contribuem para o seu diploma
quando voltar para a instituição do seu país. No âmbito
deste acordo, a sua universidade pode também acolher
estudantes europeus.

“Este tipo de mobilidade que atribui 		
créditos para o seu diploma apoia os 		
estudantes de fora da Europa que queiram
estudar na Europa bem como os estudantes
europeus que queiram estudar em 		
qualquer outra parte do mundo.”
Para se candidatar, contacte o gabinete de relações
internacionais da sua instituição para obter 		
mais informações.

