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O QUE É O PROGRAMA ERASMUS+?

 O ERASMUS+ consiste num Programa Europeu para a Educação,
Formação, Juventude e Desporto (2014-2020).

 O programa E+ Educação e Formação visa:

 Desenvolver a Europa do conhecimento;

 Internacionalizar;

 Apoiar o crescimento inteligente.



O QUE É O PROGRAMA ERASMUS+?

 O ERASMUS+ tem 3 ações-chave:

 Mobilidade de indivíduos para fins de aprendizagem;

 Cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas;

 Apoio à reforma política.



ERASMUS+ | MOBILIDADE DE INDIVIDUOS 
PARA A APRENDIZAGEM

 Integrando a Ação-Chave 1, o Programa ERASMUS+ tem duas vertentes
de mobilidade de estudantes:

 Mobilidade de estudantes para estudos (SMS)

 Mobilidade de estudantes para estágios (SMT)



 O período de estágio no estrangeiro não pode ser inferior a 2 meses (60
dias) nem superior a 1 ano;

 Terá de decorrer entre 1 de Setembro de 2021 e 31 de Julho de 2022;

 O estágio pode ser realizado num dos países do Programa (Estados-
membros da União Europeia e países do Programa fora da UE).

 em empresa ou organização
 ou instituição de ensino superior com Carta ERASMUS ou num centro

de investigação.

MOBILIDADE ERASMUS ESTÁGIO
normas de carácter geral



 Podem participar no ERASMUS Estágio os alunos matriculados e
inscritos num ciclo de estudos da FBA.

 Os estudantes que no ano letivo 2021/2022 se encontrem a frequentar os
2.º e 3.º anos dos Mestrados e Doutoramentos da Faculdade apenas
podem apresentar candidatura a um período de intercâmbio ERASMUS
para Estágio.

MOBILIDADE ERASMUS ESTÁGIO
normas de carácter geral



 De igual modo, é válida a participação dos alunos recém-diplomados da
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.

 Estes devem ser selecionados no último ano de estudo e devem frequentar e
concluir o estágio no prazo de um ano após a obtenção do respetivo grau
(verificando-se o seu regresso até à véspera de completar um ano da data de
conclusão do ciclo de estudos).

MOBILIDADE ERASMUS ESTÁGIO
normas de carácter geral



MOBILIDADE ERASMUS ESTÁGIO 
bolsas ERASMUS



 Ficha de candidatura – Preenchimento online;

 Carta de motivação – Onde o aluno expõe sucintamente as suas
motivações para a realização do período de estágio, escolha da
organização e das tarefas que pretende realizar na mesma, atendendo
aos interesses académicos e/ou profissionais, pessoais.

 Carta de aceitação – Onde a organização de acolhimento demonstra a
sua disponibilidade para receber o estudante especificando a duração
do estágio e as atividades a desenvolver. Esta carta deve ser assinada e
carimbada pela organização anfitriã;
 Modelo disponível em http://www.belasartes.ulisboa.pt/mobilidade/erasmos/

MOBILIDADE ERASMUS ESTÁGIO
como concorrer



 Caso o estudante não possua ainda uma entidade de acolhimento
deve apresentar à mesma a sua pré-candidatura a ERASMUS Estágio:

 Indicar obrigatoriamente na candidatura online o período de estágio
pretendido;

 Indicar o país de realização do estágio (até 2 opções);

 Apresentar a carta de motivação;

 Para a efetivação da candidatura e possibilidade de realização do
estágio, o estudante fica obrigado à apresentação posterior da
declaração de aceitação da entidade de acolhimento no Núcleo
Académico e de Mobilidade, até Maio de 2020 (data a divulgar
oportunamente).

MOBILIDADE ERASMUS ESTÁGIO
como concorrer



A candidatura exclusivamente online decorre 

entre de 7 a 11 de dezembro, 2020.

Início: 10h00 do dia 07/12

Fim: 23h50 do dia 11/12

A plataforma online encerra após o prazo indicado.

PRAZOS DE CANDIDATURA
estudo e estágio



 É muito importante que façam uma candidatura consciente,
responsável e informada;

 O estudante deve ter uma atitude proativa na procura de uma entidade
de acolhimento e procurar estabelecer um plano de trabalho que se
coadune com os objetivos da sua formação académica;

 Os estudantes podem participar nas ações de mobilidade para Estudos
e Estágio de forma separada ou combinada;

 A participação dos estudantes no conjunto das ações de mobilidade do
Programa ERASMUS (mobilidade estudos / mobilidade estágios /
mobilidade combinada) fica limitada a um máximo de 12 meses por
ciclo de estudos;

PONTOS FINAIS



 Sugere-se que alunos com alguma dificuldade económica participem na
mobilidade no segundo semestre.

 O aluno aceite numa vaga de um programa de mobilidade, não está
elegível a apresentar candidatura a outros programas em que se
verifique o encontro de datas;

 Devem sempre ler, com muita atenção, o Guia Informativo do
Programa ERASMUS, disponibilizado pelo Núcleo Académico e de
Mobilidade;

 Consultar toda a informação disponível em www.belasartes.ulisboa.pt;

 Para questões académicas, os interessados devem contactar o
Gabinete ERASMUS da Faculdade de Belas-Artes.

PONTOS FINAIS
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OBRIGADO!


