MOBILIDADES PARA ALUNOS DE
RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA
UNIVERSIDADE DO MINHO

CECRI-Centro de Estudos
de Relações Internacionais

+

Erasmus

Estudo

Oportunidade de passar parte da sua carreira universitária (de 3 a 12
meses) em outro país europeu. Com o “estatuto de estudante Erasmus+”
poderá frequentar cursos, fazer exames e obter reconhecimento
acadêmico na sua Universidade de origem.
Estudantes em mobilidade Erasmus+ não devem pagar propinas na
Universidade de destino, mas precisam se inscrever normalmente na
Universidade do Minho e continuar a pagar suas propinas ali.
Quem pode participar?

Estudantes universitários de todos os ciclos, a partir do 2°ano de
lienciatura

Universidades

Lista de Universidades Parceiras para cada curso
Em 2020/2021 os alunos de Relações Internacionais e Ciência Política puderam
escolher entre: Alemanha, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França,
Países Baixos, Itália, Lituânia, Polônia, República Checa e Turquia.

Como
escolher?

{

Localização
Valores (viagem, custo de vida, bolsa)
Idioma
Especificidades da Universidade: tipologia do curso,
ano letivo, disciplinas oferecidas, modalidade das
aulas, sistema avaliativo.

Bolsa:

3 Grupos de países
Grupo

85% após check-in, 15%
Universidade de Origem
Cálculo: valor mensal da bolsa

no

retorno

÷ 30

à
Grupo

1

Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Islândia,
Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega,
Suécia e Reino Unido*

390€

2

Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre,
Espanha, França, Grécia, Itália, Malta e
Países Baixos

340€

x número total de dias em Erasmus

Valor suplementar de 100€ a 150€ por mês a
estudantes bolseiros do Serviço de Ação
Social
Apoio financeiro a estudantes com
necessidades educativas especiais

Grupo

3

Antiga República Jugoslava da
Macedónia, Bulgária, Croácia,
Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Hungria,
Letónia, Lituânia, Polónia, Republica
Checa, Roménia, Sérvia e Turquia

290€

Candidatura:

Portal Acadêmico, sessão "Secretaria Eletrônica- Candidaturas a Mobilidade"
(ler guião para a pré-candidatura)
Pré-candidaturas da segunda semana de dezembro até fim de janeiro (atenção ao e-mail
institucional)
Outros prazos: Publicação da lista de seriação, confirmação da intenção de realizar o programa,
envio de documentos para candidatura.
Seriação:

No ano letivo 2020/2021 os critérios de seriação para estudantes de Relações Internacionais e
Ciência Política foram:
1. A média do aluno no momento de candidatura (média de entrada na Universidade para candidatos do 1º ano);
2. O nível de inglês que o aluno detém, obrigatoriamente comprovado por certificado de línguas (A1:1; A2:1,5;
B1:2; B2:3; C1:3,5; C2:4)
3. A detenção de certificados de outras línguas, para além do inglês (Sim: 1; Não: 0)
4. O número de unidades curriculares em atraso (subtraídas à classificação).
5. Ano de estudos em que o aluno fará mobilidade (1, 2, 3)

(Fórmula de cálculo: Média + Nível de inglês + Outras línguas - UCs em atraso + Ano de mobilidade)

Documentos:

(

)

Antes de partir

Para pré-candidatura: Registro Acadêmico atual (com nome), Certificados de Proficiência Linguística
Para confirmar a candidatura: Documento de Identificação, NIF, IBAN, Cartão Europeu de Seguro de
Doença (ou um seguro de saúde válido por todo o período Erasmus), Certificados de Proficiência
Linguística
Plano de Reconhecimento Acadêmico e Learning Agreement
Carta de Aceitação da Universidade de destino, Contrato Erasmus+, Procuração.

(

)

Ao chegar no destino
Certificate of Attendance
Changes in the Learning Agreement
Outros documentos:do país ou da
Universidade de destino.

PRA

Plano de Reconhecimento
Acadêmico
Aprovado pela Coordenação
Acadêmica da Universidade
de Origem
Correspondência direta ou
em bloco
Créditos ECTS:
-mín. 27 semestral/ 57 anual
-máx. 33 semestral/ 63 anual

LA

Learning Agreement for Studies
Aprovado pelas Coordenações
Acadêmicas da Universidade de
origem e da Universidade de
destino
Changes
in
the
Learning
Agreement (até duas semanas
após o início das aulas)

Curso OLS:

Testes obrigatórios no início e no fim da
mobilidade
Cursos de línguas (idioma local ou
inglês).
Vídeos, resumos, exercícios, tutorias.

Desistência:

A partir de 3 meses com aproveitamento
acadêmico: devolução parcial da bolsa
(dias não usufruídos)
Menos de 3 meses: devolução total da
bolsa.

Atenção!!

Datas e prazos
Formato e nomenclatura
de documentos
Disciplinas escolhidas
Sites das Universidades

Links úteis
Universidade do Minho- Período de Estudos Erasmus:
https://alunos.uminho.pt/PT/estudantes/programasmobilidade/Paginas/EstudosErasmus.aspx
Guião de pré-candidatura 2020/2021:
https://alunos.uminho.pt/PT/estudantes/programasmobilidade/Documents/Gui%C3%A3o%20Formul%C3%A1rio
%20Pr%C3%A9-candidaturas%20OUT%202020-21.pdf
Universidades Parceiras para RI e CP 2020/2021:
https://alunos.uminho.pt/PT/estudantes/programasmobilidade/ParceriasAreas/Departamento%20de%20Rela%c
3%a7%c3%b5es%20Internacionais%20e%20Administra%c3%a7%c3%a3o%20P%c3%bablica%20(Rela%c3%a7%c
3%b5es%20Internacionais%20e%20Ci%c3%aancia%20Pol%c3%adtica).pdf
Formulários (ex.: Learning Agreement):
https://alunos.uminho.pt/PT/estudantes/programasmobilidade/Paginas/Formularios.aspx
Critérios de Seleção e Seriação Escola de Economia e Gestão 2020/2021:
https://alunos.uminho.pt/PT/estudantes/programasmobilidade/CriteriosSeleo/Escola%20de%20Economia%20e%
20Gest%c3%a3o.pdf

+

Erasmus

Estágio

:

Tipologias

Estágios Curriculares – reconhecidos academicamente e integrados no
trabalho desenvolvido para uma unidade curricular correspondente
(Estágio/Projeto/Tese)
Estágios Extracurriculares – realizados sem reconhecimento académico
enquanto for estudante na Universidade do Minho
Estágios para Recém-graduados – estágios sem reconhecimento académico
que devem ser realizados no prazo de um ano após o término do curso na
Universidade do Minho (entretanto a candidatura deverá ser feita antes da
graduação, enquanto ainda está inscrito na UMinho).

Instituições de Acolhimento

Uma empresa ou centro de investigação de um dos países abrangidos pelo
Programa Erasmus+
Não são elegíveis: -Instituições Europeias (incluindo Agências Europeias);
-Organizações gestoras de Programas Europeus.

-

?*

Como encontrá las

Fazer contacto diretamente com a empresa de
interesse
Contactar docentes/diretores de curso
Pesquisar a hashtag #EstagiosErasmusUMinho
ou contactar diretamente o Serviço de Apoio à
Internacionalização

*

Links úteis

Candidatura

Manifestar interesse no formulário de pré-candidatura
No mínimo com 2 meses de antecedência.
Documentos

Documento de identificação
Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD)
Curriculum Vitae: detalhado, em Inglês ou na língua do país de destino (recomenda-se formato
Europass)
Carta de aceitação da instituição de acolhimento
Plano de reconhecimento acadêmico (quando aplicável)
Learning Agreement for Traineeships (preenchido, assinado pela instituição de acolhimento)
Para recém-graduados: Comprovativo de conclusão do grau (assim que possível).

: Contrato Erasmus+, Procuração

Outros

Certificação

Reconhecimento de créditos ECTS (avaliação feita por orientador
de estágio/coordenação acadêmica)
Suplemento ao Diploma
Certificado formal emitido pelo Serviço de Apoio à Internacionalização.

:

Curso OLS

:

Desistência

Testes obrigatórios no início e no
fim da mobilidade

A partir de 2 meses: devolução
parcial da bolsa

Preparação
linguística
é
altamente
incentivada
para
otimizar o período de Estágio
Erasmus.

Menos de 2 meses: Devolução do
valor total da bolsa.

:

Bolsa

Valor mensal da Bolsa de estágio depende
do projeto (financeiro) Erasmus+ a que a
mobilidade seja alocada.
Bolsas
disponíveis
podem
não
ser
suficientes a todos os candidatos
-Estudantes ainda podem realizar o Estágio
mesmo que não recebam a bolsa
Valor suplementar de 100€ a 150€ por mês a
estudantes bolseiros do Serviço de Ação
Social
Apoio financeiro a estudantes com
necessidades educativas especiais

Grupo

Grupo

Grupo

1

2

3

Dinamarca, Finlândia, Irlanda,
Islândia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Noruega, Suécia e
Reino Unido*

Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre,
Espanha, França, Grécia, Itália,
Malta e Países Baixos
Antiga República Jugoslava da
Macedónia, Bulgária, Croácia,
Eslováquia, Eslovénia, Estónia,
Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia,
Republica Checa, Roménia, Sérvia e
Turquia

435€/ 490€

385€/ 440€

335€/ 390€

Links úteis
Universidade do Minho- Estágio Erasmus:
https://alunos.uminho.pt/PT/estudantes/programasmobilidade/Paginas/EstagiosErasmus.aspx
Formulário de Pré-Candidatura:
http://goo.gl/forms/KvZZsOHU9W

:

Disponibilidade de Estágios

Universidade do Minho:
https://alunos.uminho.pt/PT/estudantes/programasmobilidade/Paginas/OfertasEstagio.aspx
EURES: http://ec.europa.eu
Leo-Net: http://www.leo-net.org > Job Offer exchange
Praxis: http://www.praxisnetwork.eu
Europlacement: http://www.europlacement.com
Expertise in Labour Mobility (ELM): http://www.labourmobility.com
iAgora: http://www.iagora.com
Interntown: http://www.interntown.com
Placements UK: http://www.placement-uk.com
ERASMUSINTERN: http://erasmusintern.org
Placement Slovakia: http://www.placementslovakia.com

International

Credit Mobility

(ICM)
Programa que proporciona a uma
Instituição de Ensino Superior enviar
estudantes, pessoal docente e não docente
em missões de estudo, ensino e formação
para uma Instituição parceira num País do
Programa e vice-versa.

Mobilidades estudantis de 4 a 5 meses
Reconhecimento acadêmico
Bolsas contemplam apoio individual
(700€) e contribuição para viagem (de
acordo com a distância percorrida)
Mais burocrático

U MOVE

(

)

ME

No ano de 2019 foram firmados acordos
com Instituições de 41 países parceiros
fora da Europa
Doze bolsas foram disponibilizadas para
estudantes da Universidade do Minho
em mobilidade out, com destino a: África
do Sul, Albânia, Arménia, Bósnia Herzegovina,
Cabo verde (2), Canadá, EUA, Jordânia,
Rússia(2), Tailândia.

Jamies

Parceria entre a Universidade do
Minho (Coordenador), Universidade
do Algarve, Universidade Nova de
Lisboa, Universidade do Porto e
Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro através do é possível realizar
mobilidades de estudantes, pessoal
docente e não docente de/para 5
países parceiros fora da Europa :
Jordânia, Líbano, Palestina, Síria e Tunísia.

:

Contactos
Serviço de Apoio à
Internacionalização

usai@usai.uminho.pt
+351 253 604505 (Gualtar)
+351 253 510169 (Azurém)

:

CECRI

Departamento de

apoioaoaluno.cecri@gmail.com

Apoio ao Aluno

@cecri.uminho

cecri.pt

@cecri.uminho

