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Serviços de
Relações
Internacionais
(SRI)
A Universidade do Minho (UMinho)
perspetiva a internacionalização do
ensino como um dos seus principais eixos
estratégicos. Os Serviços de Relações
Internacionais (SRI), localizados nos Campi
de Gualtar e Azurém, constituem-se como
estrutura de coordenação, acompanhamento
e apoio operacional ao desenvolvimento de
iniciativas de internacionalização do ensino,
nomeadamente no âmbito da cooperação
e mobilidade de estudantes, docentes
e funcionários.
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International
Relations Office
(SRI)
The University of Minho foresees the
internationalisation of Education as its main
strategic axes. The International Relations
Office (SRI), located both at Gualtar and
Azurém Campi, is the service responsible for
the operational coordination, monitoring and
support to the development of all initiatives
related to the internationalisation of
education, namely in the scope of academic
cooperation and mobility of students,
teachers and staff.

Programas
de Mobilidade

Mobility
Programmes

Através dos Programas de Mobilidade
Internacional da UMinho, os estudantes
de todos os ciclos de estudo têm
a oportunidade de estudar e/ou estagiar
numa outra universidade ou empresa,
no estrangeiro.

Through UMinho’s International Mobility
Programmes students from all study cycles
have the opportunity to study and/or perform
an internship in another university or
company abroad.

A participação nestes Programas traduz-se
numa experiência, que conduzirá:
→→ A um crescimento pessoal e intelectual;
→→ A um conhecimento de novas culturas,
línguas, novos métodos de trabalho
e novas tecnologias;
→→ A uma maior capacidade de adaptação,
flexibilidade, autonomia, iniciativa
e espírito empreendedor;
→→ A uma maior empregabilidade no
mercado nacional e internacional.

The participation in these Programmes
translates into an experience that will guide
you into:
→→ Personal and intellectual growth;
→→ Getting to know new cultures, new
languages, new work methods and new
technologies;
→→ Greater adaptability, autonomy, initiative
and entrepreneurship;
→→ Greater employability in the national and
international markets.

O Programa
ERASMUS+

The ERASMUS+
Programme

Quem se pode
candidatar

Através do Programa ERASMUS+ os
estudantes podem efetuar um período de
estudos/estágio, com reconhecimento
académico (como parte integrante do
programa de estudos da universidade de
origem) ou sem reconhecimento académico
(no caso dos estágios extracurriculares ou
estágios para recém-graduados).

The ERASMUS+ Programme offers students
the possibility to perform a study or training
period, obtaining academic recognition (as
a part of the home university’s study plan),
or without academic recognition (in cases of
extracurricular placements or placements for
recent graduates).

Todos os estudantes que estejam
formalmente inscritos num curso regular
de 1º, 2º ou 3º ciclos da Universidade do
Minho conducente a um grau académico.
Os estudantes de 1º ciclo deverão
obrigatoriamente ter concluído o seu
primeiro ano de estudos universitários.
É importante salientar que existem cursos/
áreas que impõem critérios adicionais
de elegibilidade/participação como, por
exemplo, períodos específicos para a
realização da mobilidade.

A mobilidade no âmbito do Programa
ERASMUS+ poderá ocorrer de acordo com
os seguintes enquadramentos:
→→ Estudos — realização de um período
de estudos numa outra universidade
Europeia parceira;
→→ Estágio — realização de um estágio em
ambiente empresarial.
Importa mencionar que os estudantes
poderão beneficiar destes dois
enquadramentos no mesmo ciclo de estudos
e inclusivé no mesmo ano letivo.
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The ERASMUS+ Programme mobility periods
can happen within the following frameworks:
→→ Studies — a period of studies in another
European partner university;
→→ Placement — a placement in
a corporate environment.
It is noteworthy that students can benefit
from both frameworks in the same cycle of
studies and also in the same academic year.

Who can apply
All students are entitled to apply as long as
they are enrolled in a regular course from
the first, second or third cycle of studies
which lead to a recognised academic
degree. Students of the first cycle must
have completed their first year of university
studies. It is important to note that some
courses/fields of studies require additional
eligibility/participation criteria such as
specific periods for mobility.

Instituições
Elegíveis

Eligible
Institutions

No âmbito do ERASMUS Estudos,
o programa baseia-se em Acordos
Interinstitucionais que a UMinho celebra
com Universidades Europeias. Importa
salientar que os estudantes concorrem
apenas a Universidades parceiras na sua
área de estudos. Para ERASMUS Estágio,
os estudantes podem concorrer para uma
empresa ou centro de investigação de um
dos 27 países europeus.

For ERASMUS Studies, the programme is
based on Interinstitutional Agreements
signed between UMinho and European
Universities. It is important to note that the
students should choose a partner University
in their field of studies. For ERASMUS
Placement the students can apply for a
company or research centre from one of the
27 European countries.
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Duração da
Mobilidade

Duration of
the Mobility

O período de mobilidade mínimo é de 3
meses para estudos e de 2 meses para
estágio. No âmbito do Programa ERASMUS+
os estudantes podem realizar, no máximo,
12 meses de mobilidade por ciclo de
estudos (1º, 2º e 3º), independentemente do
número e tipo de atividades. Os estudantes
de Mestrados Integrados podem realizar
até 24 meses: 12 nos 3 primeiros anos
(equivalente à licenciatura) e 12 nos 2
últimos anos (equivalente ao mestrado).

The minimum mobility period is 3 months for
studies and 2 months for traineeship.
Under the ERASMUS+ Programme students
can perform up to 12 months of mobility per
study cycle (1st, 2nd and 3rd), regardless of
the number and type of activities. Students
from Integrated Master Courses can take
up to 24 months: 12 in the first 3 years
(equivalent to the 1st cycle) and 12 in the
last 2 years (equivalent to the Master level).

Bolsas

Scholarships

O valor destas Bolsas varia consoante o país
de destino escolhido e a duração efetiva (em
número de dias) do intercâmbio. Convém
salientar que as bolsas ERASMUS+ não são
bolsas de subsistência, mas sim bolsas de
mobilidade que pretendem, unicamente,
colmatar a diferença entre o nível de vida do
país de origem e o país de acolhimento.

The values of the scholarships vary
depending on the host country, and
the actual duration (number of days)
of the exchange. It should be noted
that ERASMUS+ scholarships are not
maintenance scholarships but mobility
scholarships, which aim solely to offset the
difference between the living standards of
the country of origin and the host country.

Prazos de
Candidatura

Application
Deadlines

Para ERASMUS Estudos as candidaturas
estão abertas até ao dia 31 de janeiro, em
https://goo.gl/forms/1bpPGGUop6PoV0fX2

For ERASMUS Studies applications are open
until the 31st of January, at
https://goo.gl/forms/1bpPGGUop6PoV0fX2

Para ERASMUS Estágios as candidaturas
devem ser submetidas até 2 meses de
antecedência à data de início do estágio.

For ERASMUS Placements the application
period is always open, and students should
apply at least, two months before the
beginning of the traineeship.
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Tabela de Bolsas de Mobilidade — Estudantes para Estudos e Estágios
Student Mobility Scholarships — Studies and Traineeships

De Portugal Continental para:
From Portugal (Mainland) to:

Valor da Bolsa
Valor da Bolsa
Mensal para Estudos Mensal para Estágio
Monthly Scholarship Monthly Scholarship
for Studies
for Placement

Grupo 1 Group 1
Países do Programa
com custo de vida
elevado
Programme countries
with a high cost of living

Áustria, Dinamarca, Finlândia, França,
Irlanda, Itália, Liechtenstein, Noruega,
Suécia, Reino Unido
Austria, Denmark, Finland, France,
Ireland, Italy, Liechtenstein, Norway,
Sweden, United Kingdom

300€

400€

Grupo 2 Group 2
Países do Programa
com custo de vida
médio
Programme countries
with a medium cost
of living

Bélgica, Croácia, República Checa,
Chipre, Alemanha, Grécia, Islândia,
Luxemburgo, Holanda, Eslovénia,
Espanha, Turquia
Belgium, Croatia, Czech Republic,
Cyprus, Germany, Greece, Iceland,
Luxemburg, The Netherlands, Slovenia,
Spain, Turkey

250€

350€

Grupo 3 Group 3
Países do Programa
com custo de vida
mais barato
Programme countries
with a lower cost
of living

Bulgária, Estónia, Hungria, Letónia,
Lituânia, Malta, Polónia, Roménia,
Eslováquia, Antiga República
Jugoslava da Macedónia
Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia
Lithuania, Malta, Poland, Romania,
Slovakia, Former Yugoslav Republic
of Macedonia

200€

300€

International
International
Credit Mobility Credit Mobility

Prazos de
candidatura

Application
deadlines

UMOVE(ME) é o projeto da UMinho, no
âmbito do ICM 2017, que permite
a mobilidades de estudantes para 27
países parceiros: Albânia, Argélia, Arménia,
Bielorrússia, Camboja, Chile, Colômbia,
Coreia do Sul, Estados Unidos da América,
Indonésia, Japão, Jordânia, Laos, Líbano,
Macau, Malásia, Marrocos, México,
Mongólia, Moçambique, Palestina, Rússia,
Sérvia, Síria, Tunísia, Ucrânia e Vietname.
Em alguns casos a mobilidade é apenas
viável para alunos de 3º ciclo.

UMOVE(ME) is the UMinho project under
ICM 2017, and allows UMinho to send
students to 27 partner countries: Albania,
Algeria, Armenia, Belarus, Cambodia, Chile,
Colombia, South Korea, Indonesia, Japan,
Jordan, Laos, Lebanon, Macau, Malaysia,
Morocco, Mexico, Mongolia, Mozambique,
Palestine, Russia, Serbia, Syria, Tunisia,
Ukraine, United States of America and
Vietnam. In some cases mobility is only
allowed in the 3rd cycle.

1ª Convocatória
15/09/2017 — 31/10/2017

1st Call
15/09/2017 — 31/10/2017

2ª Convocatória
30/04/2018 — 15/06/2018

2nd Call
30/04/2018 — 15/06/2018

Bolsas

Scholarships

Horário de
atendimento
presencial

Opening hours
of on-site
service

O valor da bolsa contempla o custo do
bilhete de avião bem como um montante de
650€ por mês

The scholarship includes the cost of the
plane ticket as well as a monthly allowance
of 650€.

Segunda e Quarta-feira: 14h00 — 17h00
Terça e Quinta-feira: 09h30 — 12h00
Sexta-feira: Encerrado

Monday and Wednesday: 14h00 — 17h00
Tuesday and Thursday: 09h30 — 12h00
Friday: Closed
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General Information
sri@sri.uminho.pt
Tel.: 253604505 (Gualtar)
Tel.: 253510169 (Azurém)
OUTgoing Mobility Contacts
outgoing@sri.uminho.pt
Tel.: 253604507/08 (Gualtar)
Tel.: 253510109/120 (Azurém)

facebook.com/UMINHO.SRI

www.alunos.uminho.pt
SRI

