7. DOCUMENTAÇÃO
Os documentos necessários para submissão de candidaturas são:
- Documento/cartão de identificação Formal (deve ser emitido por uma autoridade nacional);
- Passaporte;
- Declaração de apoio da Instituição do Ensino Superior do País ACP;
- Certificado de grau obtido, emitido por uma Instituição de um dos Países ACP elegíveis (apenas aplicável a
candidatos de Mestrado);
- Certificado de inscrição num Curso de Doutoramento numa Instituição Parceira dos Países ACP (só aplicável
a candidatos de Doutoramento);
- Certificado de disciplinas e notas obtidas/Transcrição de Registos- documento oficial emitido pela
instituição do candidato (só aplicável a candidatos de Mestrado e Doutoramento);
- Certificado emitido por uma Instituição Parceira de um dos Países ACP no qual é descrito de forma breve o
tipo de trabalho que o candidato exerce (só aplicável a candidatos de Staff );
- Certificado de competências linguísticas (se solicitado pela Instituição de Acolhimento);
- Declaração de honra relativa à elegibilidade.

8. CANDIDATURA

BOLSAS
INTERCÂMBIO ACADÉMICO
ENTRE A EUROPA E OS PAÍSES ACP

O Formulário de Candidatura estará disponível do dia 15 de outubro de 2011 até 15 de fevereiro
de 2012 no website da Parceria.
É altamente recomendável uma organização prévia de todos os documentos necessários, para
que desta forma o processo de candidatura seja o mais simples e eficiente possível.
No sentido de aumentar as hipóteses de virem a ser selecionados, recomendamos também que
os candidatos escolham até 3 Instituições de Ensino Superior diferentes.
Mais informações estão disponíveis no website da Parceria http://mundusacp2.up.pt

9. PRAZOS
A apresentação de candidaturas estará aberta de Outubro de 2011 a 15 de fevereiro de 2012 no
website da Parceria http://mundusacp2.up.pt

10. CONTATOS
Universidade do Porto
Serviço de Relações Internacionais
Praça Gomes Teixeira
4099-002 Porto, Portugal
E-mail: mundusacp2@reit.up.pt
Skype ID: mundus.acp2

@

MESTRADO
DOUTORAMENTO
PESSOAL DOCENTE E ADMINISTRATIVO

http://mundusacp2.up.pt
facebook.com/mundusacp2
twitter.com/mundusacp2

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia.
A informação contida nesta publicação vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão Europeia responsável pela
utilização que dela possa ser feita.

http://mundusacp2.up.pt
mundusacp2@reit.up.pt
Financiado com o apoio da União Europeia

1. O QUE E O PROJETO MUNDUS ACP II?
O projeto MUNDUS ACP II é um consórcio de Instituições Europeias e dos Países ACP (África,
Caraíbas e Pacífico) na área do Ensino Superior. O Projeto é financiado pela Comissão Europeia
através do Programa Erasmus Mundus (Acção 2), que é um dos programas de cooperação da União
Europeia com Países Terceiros.
Entre os principais objectivos desta iniciativa destacam-se:
• Promover a mobilidade de estudantes, investigadores, docentes e não-docentes dos Países ACP
para a Europa, fomentando experiências enriquecedoras a nível linguístico, cultural e educacional;
• Aumentar a cooperação internacional entre Instituições de Ensino Superior da Europa e da região
ACP, contribuindo para impulsionar o desenvolvimento socio-económico desta região;
• Promover a transparência e o reconhecimento dos estudos e das qualificações a nível internacional.

2. QUEM PODE CANDIDATAR-SE?
O Projeto MUNDUS ACP II destina-se a atrair candidatos ACP para:
1. Cursos de Mestrado Europeus:
- os candidatos devem ser elegíveis para realizar um Mestrado numa Instituição Europeia (os candidatos já
deverão ter completado a sua Licenciatura numa Universidade de um País ACP no momento da sua candidatura).
2. Cursos de Doutoramento/Investigação:
- os candidatos devem estar inscritos num curso de Doutoramento numa das Instituições Parceiras da região
ACP.
3. Participar num intercâmbio de Staff:
- os candidatos deverão ser colaboradores full-time numa das Instituições Parceiras da região ACP.

Critérios que os candidatos devem satisfazer:
- devem ter nacionalidade de um dos países ACP elegíveis.
- não podem ter beneficiado, no passado, de uma bolsa Erasmus Mundus para o mesmo tipo de mobilidade
(estudantes que já foram bolseiros Erasmus Mundus não podem candidatar-se ao Projeto MUNDUS ACP II).
- não ter residido, nem desenvolvido a sua actividade principal (estudo, trabalho, etc.), durante mais de 12
meses, nos últimos 5 anos, num dos países europeus.

GRUPOS-ALVO
Ter obitdo um grau universitário e receber o apoio de
Mestrado Completo
uma das instituições parceiras da região ACP
GRUPO-ALVO I

Estar inscrito numa das instituições parceiras da região
Doutoramento Sanduíche
ACP
Ser trabalhador full-time numa das instituições parcei- Pessoal Docente
ras da região ACP
e Administrativo

GRUPO-ALVO II

Ter obtido um grau universitário ou equivalente numa
Mestrado Completo
instituição da região ACP

GRUPO-ALVO III

Ter obtido um grau universitário ou equivalente numa
instituição da região ACP e estar numa situação partiMestrado Completo
cularmente vulnerável (refugiado, beneficiário de asilo,
vítima de expulsão injustificada)

3. BOLSAS DESTINADAS A CANDIDATOS DOS PAÍSES ACP
Tipo de mobilidade

Grupo-Alvo

Vagas

I

84

II

60

III

7

Doutoramento Sanduíche

I

Pessoal Docente e Administrativo

I

Mestrado Completo

Meses

Valor mensal

24

1.000 €

23

10

1.500 €

21

1

2.500 €

O projeto MUNDUS ACP II contempla ainda o pagamento das taxas de matrícula e dos custos da
viagem de e para o país selecionado, assim como um seguro de saúde, de viagem e de acidentes
pessoais.

4. PAÍSES E INSTITUIÇÕES AOS QUAIS PODE CANDIDATAR-SE
Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica

Universidade do Porto, Portugal

Malmö University, Suécia

Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Itália

Technische Universität Dresden, Alemanha

Université de Liège, Bélgica

Universidad Complutense de Madrid, Espanha

Université de Lille, França

5. ÁREAS DE ESTUDO ELEGÍVEIS
01 Ciências Agrárias

09 Línguas e Ciências Filológicas

02 Arquitetura, Planeamento Urbanístico

10 Direito

e Regional

11 Matemática, Informática

03 Arte e Design

12 Ciências Médicas

04 Estudos Comerciais, Ciências de Gestão

13 Ciências Naturais

05 Educação, Formação de Professores

14 Ciências Sociais

06 Engenharia, Tecnologia

15 Comunicação e Ciências da Informação

07 Geografia, Geologia

16 Outras Áreas de Estudo

08 Humanidades

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Estudantes de Mestrado
Mérito Escolar
Motivação
Domínio da língua

Estudantes de Doutoramento
Mérito Científico
Projecto de Investigação
Motivação
Domínio da língua

Pessoal Docente e Administrativo
Experiência prévia/produção científica
Plano de ensino/trabalho
Motivação
Domínio da língua

