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Equivalências: Esta pesquisa é relativa às equivalências de cada faculdade. A pesquisa
é feita individualmente, no site de cada faculdade, no plano de estudos, onde estão os
planos das unidades curriculares.

Duração do Ano Letivo: No website das faculdades está, também, a duração do ano
letivo de cada uma.

UNIVERSIDADES PARCEIRAS

Podes consultar a lista de universidades parceiras aqui.

COMO SELECIONAR A MINHA UNIVERSIDADE?

Depois de consultares a lista, tens de fazer uma pesquisa sobre as universidades que irás
selecionar como opções. Deverás ter em atenção os seguintes tópicos:

https://www.iscte-iul.pt/assets/files/2022/09/30/1664538751355_PartnerUniv_ListaGeral_2023_2024_IBS.pdf
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Exame de Inglês: Na maior parte das universidades é possível escolher entre ter as aulas
em inglês ou na língua do país que nos recebe. Precisas de confirmar se tens de
apresentar algum certificado em como tens prática na fala e escrita da língua em que
pretendes ter as aulas. Nem todas as universidades pedem um certificado de inglês. Por
norma, as universidades recomendam que o estudante tenha pelo menos o nível B1 de
inglês, mas as que pedem o certificado requerem que os alunos tenham no mínimo o B2
e algumas o C1.

Estilo de vida: Juntamente com a pesquisa académica, deves também fazer uma
pesquisa mais pessoal, sobre a faculdade em si e, também sobre o país para o qual vais.
É importante saberes o estilo de vida que os locais têm, também para que possas tentar
perceber quanto dinheiro irás despender em coisas básicas como comida, por exemplo.
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 Currículo atualizado, de preferência em inglês
 Certificado de língua, caso seja exigido por alguma das universidades. Caso não
tenhas de apresentar um certificado à universidade mas tenhas um, deves
adicioná-lo à tua candidatura, pois é uma mais valia. 

DOCUMENTOS PRÉ-CANDIDATURA ERASMUS

1.
2.

BOLSAS

Grupo 1: Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Islândia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Suécia 400 € / mês

350 € / mês

300 € / mês

Destino Subvenção SMS (Estudos)

Grupo 2: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Espanha, França, Grécia, Itália, Malta, Países Baixos

Grupo 3: Bulgária, Croácia, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Macedónia  do
Norte, Polónia, República Checa, Roménia, Sérvia, Turquia
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O valor das bolsas Erasmus+ só se destina a países da UE. O seu valor é pago uma só vez, a
meio do período de mobilidade.

As bolsas são distribuídas atendendo ao país de destino, ao número de meses da
mobilidade e ao valor estipulado na tabela.

 O Iscte atribui a cada estudante uma bolsa Erasmus+ para um semestre, em cada ciclo
de estudos. Mediante cumprimento dos critérios de elegibilidade. Períodos de estadia
superiores são aceites, mas sem bolsa.

As bolsas não se destinam a cobrir a totalidade das despesas normais de subsistência,
mas sim as despesas suplementares, resultantes da realização de um período de
estudos/estágio noutro país.

Existe a possibilidade de beneficiares de um apoio financeiro para pessoas com
dificuldades socioeconómicas e/ou necessidades especiais.
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CANDIDATURA - Acedendo  ao  Fénix > “Candidaturas” > “Programa de mobilidade outgoing” >  
 “Erasmus+ and other International Cooperation Agreements - studies”

1) Preencher uma secção com os teus dados pessoais;

2) Podes candidatar-te em até 5 instituições considerando uma ordem de preferência;

3) Preencher uma tabela com os teus conhecimentos linguísticos, mencionando quantos anos
de estudo dessa língua tiveste, se tens algum certificado e, por fim, avaliar de 0 a 5 os teus
conhecimentos quanto à escrita, fala e leitura nessa língua;

4) Responder a 14 perguntas de resposta rápida, e depois a 2 onde vais escrever um pequeno
texto na língua estrangeira que melhor dominas sobre as razões que te levam a candidatar ao
programa Erasmus e o porquê da seleção das instituições a que te candidatas;

5) Por fim, terás de fazer o upload dos documentos necessários. 6

https://fenix.iscte-iul.pt/loginPage.jsp?locale=en_EN_ISCTE
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Fases de Candidatura:

1ª Fase de Candidatura 7 de fevereiro de 2023

28 de março de 2023 (de acordo com 2022)

31 de maio de 2023 (de acordo com 2022)

Fase de Candidatura Prazo de Inscrição

2ª Fase de Candidatura

3ª Fase de Candidatura

4ª Fase de Candidatura 10 de outubro de 2023 (de acordo com 2022)
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Transcript of Records ou Certidão de Aproveitamento (O Transcript of Records deve
ser pedido no Fénix em: Estudante > Pedidos Académicos > Pedido de documento
académico);

Learning Agreement (Só deve ser feito após uma reunião que deves marcar com a
Professora Anabela Costa para que, em conjunto, possam definir quais são as
cadeiras que vais fazer que dão equivalência às cadeiras que terias caso ficasses no
Iscte. Tem de ser assinado pelas três partes: o estudante, a universidade estrangeira e
o Iscte. O Learning Agreement pode ser feito Online caso a instituição de
acolhimento esteja presente na plataforma);

Certificado de Língua (caso a universidade assim o solicite);

Pode também ser pedido que preenchas um Application Form e fotografias. 

DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO NA FACULDADE
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spotahome.com
housinganywhere.com 
easmusu.com

Declaração de Representante, onde terás de eleger alguém que te represente, quando assim
for preciso, durante o período em que estarás fora;
Declaração de Compromisso; 
Cópia do Learning Agreement assinado pelas 3 partes;

ALOJAMENTO

Esta pesquisa é também individual. É de notar que algumas das universidades disponibilizam
alojamento nas suas residências. Existem alguns sites que te podem ajudar: 

Conselho: Contacta os alunos que já frequentaram a tua universidade de destino para dicas

DOCUMENTOS PÓS-INSCRIÇÃO NA UNIVERSIDADE

Após a inscrição na universidade, terás de assinar e enviar alguns documentos para a IRO:

Antes de Erasmus1
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Comprovativo de NIB/Swift e IBAN e preenchimento de um formulário para
efeitos da Bolsa; 
Comprovativo de Seguro de Saúde válido no país de acolhimento (Cartão
Europeu de Saúde para os que efetuam Erasmus na União Europeia);
Comprovativo de reserva de viagem. Aconselhamos que compres a tua
viagem para, pelo menos, 2 ou 3 dias antes do primeiro momento que terás
com a universidade;
Contrato Erasmus;
Registo na aplicação Registo Viajante e fazer um teste de língua (terás de
fazer antes de ires e quando voltares), que te será enviado para o email, com o
objetivo de perceber se melhoraste o teu conhecimento nessa língua. 

Durante toda esta burocracia deves estar atento ao que possa ser pedido pela
universidade onde farás a mobilidade.
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1ª parte da Declaração de Estadia:  enviado até 10 dias após a tua chegada e tem de
ser preenchido e assinado pela universidade de acolhimento. Ficará estipulado
quando foi o primeiro dia que tiveste presente na faculdade.

Reenviar o Learning Agreement com todas as mudanças. Por vezes, as cadeiras em
que nos inscrevemos podem estar sobrepostas ou não abrir turma. Caso aconteça,
deverás informar a coordenadora, procurar outra cadeira para fazer a substituição e
alterar isso no teu Learning Agreement. Para fazer estas alterações tens um prazo de
30 dias após a tua chegada, porém as universidades podem só permitir a mudança
de cadeiras num espaço de tempo menor.

DOCUMENTOS DURANTE ERASMUS

Durante Erasmus2

CHEGUEI, E AGORA?

Quando chegas ao país onde vais fazer Erasmus é importante que envies os contactos do país ou
alojamento onde vais ficar, isto é, o número de telefone e a morada.
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Durante Erasmus2

Confirmation of Expected End Date: Vai-te ser pedido, perto do fim da tua mobilidade,
caso verifiques que o teu período de estadia na Universidade de acolhimento será
superior ou inferior a 120 dias (4 meses).

É de extrema importância que envies este documento antes do fim da tua estadia, pois só
assim poderás:
1) Receber o dinheiro da Bolsa correspondente a esses dias (mais de 5 inclusive), no caso de
serem mais de 4 meses.
2) Devolver parte da Bolsa correspondente a esses dias (mais de 5 inclusive), no caso de
serem menos de 4 meses.

nota: Se a tua mobilidade for inferior a 90 dias (3 meses) terás de devolver a Bolsa na
totalidade, pois considera-se que não cumpriste as regras do Programa Erasmus+ e a tua
mobilidade será dada como nula. Todas as alterações que possam ocorrer durante a tua
estadia, tais como quereres prolongar o teu período de mobilidade ou desistir da mobilidade,
deves comunicar à URI. 
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Depois de Erasmus3

Entregar na URI o original do Learning Agreement incluindo alterações (se aplicável)
assinado pela Universidade de Acolhimento;

Entregar na URI a Declaração de Estadia devidamente preenchida e assinada pela
Universidade de Acolhimento;

Realizar o Teste 2 de avaliação de competência linguística OLS

DOCUMENTOS DEPOIS DE ERASMUS

Até 15 dias após o termo da mobilidade
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Depois de Erasmus3

Entregar na URI o Transcript of Records (Certidão de Aproveitamento)
emitido pela Universidade de Acolhimento;

Preencher o Relatório Final de Estudante Erasmus+, utilizando um link
enviado a cada estudante após o termo da mobilidade, pela plataforma da
Comissão Europeia ECAS/Mobility Tool, através do e-mail
xxxxxxxxx@ec.europa.eu;

É da tua responsabilidade iniciar o processo de reconhecimento académico
junto do coordenador Erasmus+ ou da Universidade. Para tal, é necessário
teres os seguintes documentos: 

Até 30 dias após o termo da mobilidade

     Transcript of Records original, emitido pela Universidade de Acolhimento;
   Cópia do Learning Agreement for Studies CreditRecognition_AfterMobility
devidamente preenchido e assinado por ti.
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