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INSCRIÇÃO ERASMUS
ABERTURA DE INSCRIÇÕES ERASMUS 2015-2016
A Universidade da Madeira informa que as inscrições para programa de mobilidade Erasmus
Estudos e Estágios para o
1.º e 2.º
Semestres do Ano letivo 2015/2016
decorrerão no período compreendido entre o
DIA 23 DE FEVEREIRO E O DIA 01 DE ABRIL DE 2015
.
Os interessados deverão ler a
CARTA DE ESTUDANTE ERASMUS
com direitos e deveres do estudante Erasmus, preencher a
FICHA DE INSCRIÇÃO
e enviar para
pbarreto@uma.pt
Dr.ª Paula Barreto Mendonça - Unidade de Projetos e Cooperação (UPC) - Edifício da Reitoria
- Colégio dos Jesuítas. (enviar email com recibos de entrega e leitura - Opções).
Para
efeitos de inscrição
, o estudante deverá preencher todos os requisitos enunciados nas Normas para a Gestão das
Subvenções Erasmus, donde se destaca a obrigatoriedade de ter o 1.º ano completo. Deverá
ainda estar sempre regularizada a situação de cada estudante, em termos de
matrícula/inscrição, na Unidade dos Académicos da UMa.
A mobilidade efetua-se ao abrigo de acordos previamente assinados entre Universidades
parceiras às quais o estudante se pode candidatar, de acordo com as vagas existentes, para
efetuar um período de
MOBILIDADE MÍNIMO DE 3 MESES E MÁXIMO DE 5 MESES PARA ESTUDOS COM
BOLSA E MÍNIMO DE 3 MESES E MÁXIMO DE 7 MESES PARA ESTÁGIOS
.
O aluno candidato à mobilidade Erasmus deverá:
- Consultar a informação atualizada colocada na pág. web da UPC: http://upc.uma.pt/
- Escolher a Universidade de Acolhimento em http://upc.uma.pt/ - Documentos para
descarregar: Protocolos Erasmus em vigor
- Consultar ofertas de Estágio em: www.praxisnetwork.eu
A candidatura deverá ter a assinatura do diretor de Curso/Coordenador Departamental
Erasmus). A SELEÇÃO será feita pela UPC de acordo com os seguintes CRITÉRIOS:1.º
Média do aluno até à data;
2.º Unidades curriculares realizadas;
3.º Conhecimentos linguísticos;
4.º Ordem de inscrição;
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5.º Motivação e interesse.
Faz-se notar que a disponibilidade de bolsas estará sujeita a confirmação pela UPC, após a
receção de aprovação da candidatura Erasmus + 2015-2016 (Junho/Julho 2015 – data a
confirmar). Tal significa que a colocação de um estudante numa vaga não significa
necessariamente a atribuição de bolsa, dependerá da existência de financiamento.
O aluno Erasmus poderá fazer mobilidade sem Bolsa (Bolsa Zero).
O aluno Erasmus – Estudos poderá pedir prolongamento para o 2.º Semestre sem bolsa.
CALENDARIZAÇÃO 2015/2016
- Abertura das inscrições – 23/02/2015
- Encerramento das inscrições às 17h00* - 01/04/2015
- Seleção feita pela UPC – 06 a 08/04/2015
- Anúncio dos resultados provisórios (envio por email) – 09/04/2015
- Início do prazo para reclamações – 10/04/2015
- Fim do prazo para reclamações – 23/04/2015
- Anúncio dos resultados finais (pág. web UPC http://upc.uma.pt/ e por email) –
24/04/2015
- Prazo para confirmações dos candidatos selecionados – 27 a 29/04/2015
- Candidaturas à 2ª fase de inscrições (em caso de vagas disponíveis, para estudantes não
colocados na 1.ª fase) – 30/04/2015 a 05/05/2015 (candidaturas com encerramento às 17h* do
dia 05/05/2015)
- Anúncio dos resultados (envio por email) – 06/05/2015
- Início do prazo para reclamações – 07/05/2015
- Fim do prazo para reclamações – 20/05/2015
- Prazo para confirmações dos candidatos selecionados – 21 a 25/05/2015
- Anúncio dos resultados finais (pág. web UPC http://upc.uma.pt/ e por email) 26/05/2015
*Hora de receção da ficha de inscrição por email erasmus@mail.uma.pt A Universidade da
Madeira espera que aproveites esta oportunidade única para efetuares parte dos teus estudos
e/ou um estágio numa outra universidade/empresa, através do Programa ERASMUS+, que
representará certamente um valor acrescentado, não só a nível académico-científico, como
também a nível pessoal.
Nós estaremos cá para te ajudar naquilo que for necessário.
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