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GABINETE DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

A internacionalização é uma das prioridades do ISMAI. Neste contexto a mobilidade de estudantes ocupa 

um lugar fundamental.

O Gabinete de Relações Internacionais do ISMAI teve início formal no ano letivo de 1996/1997. Dois anos 

mais tarde, e pela primeira vez, estudantes do ISMAI participaram na Mobilidade Erasmus. Desde então, o 

ISMAI já apoiou a mobilidade de mais de 800 estudantes para universidades estrangeiras, ao abrigo dos 

programas de mobilidade existentes.

PROGRAMA ERASMUS+

Criado em 1987, o Erasmus é o programa para a educação e formação mais emblemático da União Euro-

peia. Este programa enfatiza a mobilidade de estudantes e docentes e a cooperação europeia entre insti-

tuições de ensino superior e outros intervenientes fundamentais na economia baseada no conhecimento. 

Encorajando a mobilidade e apoiando a criação do Espaço Europeu de Ensino Superior (European Higher 

Education Area – EHEA), favorece a inovação, o crescimento e o emprego no seio da União Europeia. 

Para além das ações de intercâmbio (mobilidade transnacional), o Erasmus estimula as instituições de 

ensino superior a trabalhar conjuntamente através de programas intensivos, redes e projetos multilaterais. 

Graças a estas ações, o Erasmus assumiu-se como motor de modernização das Instituições de Ensino 
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Superior e sistemas na Europa, inspirado no Processo de Bolonha.

No entanto, o ano de 2013 marcou o fim do programa tal como o conhecíamos até então, dando origem ao 

programa ERASMUS+. Este é o novo programa da Comissão Europeia para a educação, formação, juven-

tude e desporto com enfoque em três grandes áreas de atividade: apoio à mobilidade para aprendizagem 

transnacional, apoio à cooperação entre instituições e modernização da educação e apoio à implemen-

tação de políticas de educação efetivas. Contando com um orçamento de 15 mil milhões de euros, para 

o ciclo de 2014 a 2020, a Comissão Europeia espera beneficiar mais de 4 milhões de cidadãos, ao invés 

dos 3 milhões atingidos com o anterior Programa Erasmus.

Mantendo como principal objetivo a melhoria das competências e da empregabilidade dos cidadãos eu-

ropeus, bem como o apoio à modernização dos sistemas de educação e formação, o ERASMUS+ substitui 

os anteriores programas, congregando-os num só.

Concretamente, o ERASMUS+ proporciona aos estudantes portugueses a oportunidade de realizar perío-

dos de mobilidade não só na Europa, mas sim em todo o mundo, o que lhes posibilitará conhecer diferen-

tes instituições e mercados de trabalho.

Outras das novidades do programa são a possibilidade de um estudante poder agora fazer 12 meses de 

mobilidade em cada ciclo de estudos (licenciatura, mestrado e doutoramento), bem como de poder esta-

giar, ao abrigo do Programa, depois de concluir o seu curso, enquanto recém-graduado. 

Estima-se que estas alterações conduzam a um maior volume de estudantes em mobilidade. 

No que ao ISMAI diz respeito, os nossos estudantes poderão contar com o permanente apoio do Gabinete 

de Relações Internacionais, que tentará atingir novos records de mobilidade. 

Contamos com a tua mobilidade!
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BOLSAS DE MOBILIDADE

O montante da bolsa de mobilidade varia 

consoante o país de destino e pretende fa-

zer face à diferença de custo de vida entre 

o país de origem e o de acolhimento, não 

cobrindo, por isso, a totalidade das despe-

sas do estudante.

Os estudantes com dificuldades sócio-e-

conómicas beneficiam ainda de uma bol-

sa complementar de 100,00€ ou 150,00€/

mês*, consoante o escalão. Esta bolsa é 

calculada e atribuída pela Direção Geral 

de Ensino Superior.

*Em vigor durante o ano letivo 2014/2015.

Grupo 2
Países do Programa 
com custo de vida 
médio

Grupo 3
Países do Programa 
com custo de vida 
mais barato

Bélgica, Croácia, República 
Checa, Chipre, Alemanha, Grécia, 
Islândia, Luxemburgo, Holanda, 
Eslovénia, Espanha, Turquia

Bulgária, Estónia, Hungria, 
Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, 
Roménia, Eslováquia, Antiga 
República Jugoslava da 
Macedónia

Valor da Bolsa
Mensal para
ESTUDOS

250€

Valor da Bolsa
Mensal para
ESTUDOS

200€

Grupo 1
Países do Programa 
com custo de vida 
elevado

Áustria, Dinamarca, Finlândia, 
França, Irlanda, Itália, 
Liechtenstein, Noruega, 
Suécia, Reino Unido

Valor da Bolsa
Mensal para
ESTUDOS

300€

Valor da Bolsa
Mensal para
ESTÁGIOS

400€

Valor da Bolsa
Mensal para
ESTÁGIOS

350€

Valor da Bolsa
Mensal para
ESTÁGIOS

300€

No momento em que se candidata ao Programa Erasmus+, o estudante candidata-se simultaneamente a 

uma bolsa de mobilidade. Em 2014/2015, foram fixados os seguintes valores:
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APOIO FINANCEIRO DO ISMAI

Os estudantes do ISMAI em mobilidade estão isentos do pagamento de propinas na Instituição de Aco-

lhimento.

A MAIÊUTICA, entidade instituidora do ISMAI, apoia a mobilidade dos seus estudantes com a redução no 

valor das propinas, conforme se segue:

MOBILIDADES ERASMUS+

INTERCÂMBIO

1 semestre para estudantes inscritos no 1.º ciclo de estudos (licenciatura)30%

1 ano letivo para estudantes inscritos no 1.º ciclo de estudos (licenciatura)15%

1 semestre para estudantes inscritos no 
2.º ciclo de estudos (mestrado)

10%

1 ano letivo para estudantes inscritos no 
2.º ciclo de estudos (mestrado)5%

Mobilidades de 1 semestre ou ano letivo 
para estudantes inscritos no 1.º ou 2.º 
ciclo de estudos

10%

NOTA: 
Os descontos indicados vigoram no ano letivo 
2014/2015, podendo sofrer alterações poste-
riormente.
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MOBILIDADE PARA O BRASIL E OUTROS PAÍSES NÃO PARTICIPANTES 
NO PROGRAMA ERASMUS+

O ISMAI celebrou acordos de intercâmbio com diversas universidades de países não participantes no 

Programa ERASMUS+, maioritariamente no Brasil. 

• Os estudantes ao abrigo destes protocolos de cooperação não beneficiam de bolsa de mobilidade.

• Os estudantes terão um Plano de Estudos pré-definido antes da partida, podendo ser ajustado aquan-

do da chegada à Instituição de Acolhimento, de acordo com os regulamentos em vigor.

• Não existe a possibilidade de fazer a avaliação por ECTS, tendo o plano de estudos de ser realizado 

através da correspondência direta de unidade curricular a unidade curricular.

Todos os outros procedimentos são semelhantes aos aplicáveis à mobilidade ao abrigo do Programa 

ERASMUS+.
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PROGRAMA DE ESTÁGIOS INTERNACIONAIS

O Estágio Profissional Internacional é constituí-

do por um período de estágio numa empresa ou 

organização de outro país. O principal objetivo 

deste programa consiste em proporcionar aos 

estagiários a oportunidade de adaptação aos 

requisitos do mercado de trabalho europeu, no 

sentido de possibilitar a aquisição de capacida-

des específicas e de aumentar a compreensão da 

cultura económica e social do país de acolhimen-

to, sempre no contexto profissional.

Os estudantes podem fazer um estágio, com du-

ração mínima de 2 meses e máxima de 12 meses, 

em empresas, centros de formação, centros de 

investigação ou outras organizações.

Podem candidatar-se ao Programa de Estágios 

Internacionais os estudantes de licenciatura (1º ci-

clo), de mestrado (2º ciclo) e de doutoramento (3º 

ciclo), sendo igualmente possível um recém-gra-

duado aceder ao estágio internacional, desde 

que o conclua até um ano após o fim da respetiva 

graduação. 

O Estágio ERASMUS+ pode ser curricular ou extra-

curricular. No primeiro caso o estudante necessi-

ta da prévia aprovação dos orgãos responsávels, 

conforme os regulamentos em vigor no ISMAI, 

para realizar o Estágio em ambiente internacional, 

estando excluídos os estágios pedagógicos.

Como vantagens da realização de um Programa 

de Estágios Internacionais, destacam-se as se-

guintes: 

• Experiência no mercado de trabalho interna-

cional

• Valorização profissional e pessoal;

• Possibilidade de contacto com processos de 

organização e de gestão inovadores, favore-

cendo a aquisição de competências transver-

sais, bem como o aperfeiçoamento do domí-

nio de uma língua estrangeira;

• Enriquecimento pessoal, desenvolvimento 

das capacidades de iniciativa, adaptabilida-

de, flexibilidade, comunicação, decisão, entre 

outras;

• O reconhecimento académico do período de 

estágio no estrangeiro.
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RECONHECIMENTO ACADÉMICO

O reconhecimento académico no âmbito da mobilidade ERASMUS+ baseia-se na aplicação do Sistema 

Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos ECTS, segundo o qual a Instituição de Origem certi-

fica que os resultados de aprendizagem obtidos e avaliados na Instituição de Acolhimento substituem os 

resultados da Instituição de Origem.

Assim, os créditos ECTS obtidos em mobilidade são transpostos para o plano de estudos do ISMAI, desde 

que tenham sido previamente aprovados pelo respetivo Coordenador de Curso e que tenham sido cum-

pridos todos os procedimentos de acordo com os regulamentos de mobilidade em vigor no ISMAI.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

A seriação dos candidatos é realizada com base nos seguintes critérios:

• Comprovação da realização do mínimo de 30 créditos ECTS; 

• Número de créditos ECTS realizados até ao momento da seriação;

• Classificação média obtida por cada aluno no momento da candidatura;

• Idade do candidato (discriminação positiva dos mais velhos).

CANDIDATURAS 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

O estudante interessado em candidatar-se ao Programa de Mobilidade, deverá, dentro dos prazos previa-

mente estipulados, facultar ao Gabinete de Relações Internacionais do ISMAI a seguinte documentação:

• Formulário específico para o efeito, devidamente preenchido, a disponibilizar pelo GRI;

• Certificado de Frequência, a solicitar na Secretaria.

ONDE APRESENTAR A CANDIDATURA

A candidatura deve ser efetuada presencialmente no GRI.

PRAZOS

Os prazos de candidatura e vagas disponíveis para os estudantes de cada curso lecionado no ISMAI, 

assim como a restante informação relativa ao Programa, são publicados no portal do ISMAI e no painel 
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CURSO DE PREPARAÇÃO LINGUÍSTICA

Todos os participantes na mobilidade ERASMUS+ beneficiarão de um apoio linguístico on-line, desde que 

a mobilidade seja superior a dois meses. Esta ferramenta, a desenvolver ao longo da implementação do 

Programa, permitirá avaliar o nível de conhecimento da língua estrangeira antes e depois da mobilidade, 

proporcionando ao estudante a frequência de um curso on-line, conforme definido no Learning / Training 

Agreement.

PLANO DE ESTUDOS E PLANO DE ESTÁGIO

Antes da partida é elaborado um plano de estudos, designado de Learning Agreement for Studies, onde 

constam os dados pessoais do participante, os dados da Instituição de Origem e da Instituição de Aco-

lhimento, a lista de unidades curriculares a frequentar na Instituição de Acolhimento, a lista de unidades 

curriculares do plano de estudos do ISMAI que o estudante não realiza na Instituição de Origem e as com-

petências linguísticas necessárias à realização da mobilidade.

O plano de estágio designa-se de Learning Agreement for Traineeships e identifica os dados das partes 

envolvidas (estagiário, Instituição de Origem e Instituição de Acolhimento), as características do estágio 

quanto à duração, programa, competências a adquirir, plano de monitorização e de avaliação, estabele-

cendo claramente as responsabilidades da Instituição de Origem e da Instituição de Acolhimento.

Caso o Learning Agreement inicial necessite de ser alterado, o estudante tem de informar o GRI e obter 

a sua autorização bem como a do respetivo Coordenador de Curso para a modificação do plano. O estu-

dante tem também de preencher um formulário próprio, designado de Changes to the Original Learning 

Agreement, que deverá ser enviado para autenticação ao GRI do ISMAI, depois de devidamente assinado 

pelo estudante e pela Instituição de Acolhimento.
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ALOJAMENTO

A maioria das Universidades tem residências uni-

versitárias, onde o estudante em mobilidade po-

derá ficar hospedado. No entanto, existe sempre 

a possibilidade de alugar um quarto, dividindo, 

assim, um apartamento/casa com outros estudan-

tes. O estudante escolherá a opção que conside-

rar mais adequada. 

O ISMAI não é responsável pelo alojamento dos 

estudantes em mobilidade mas, sempre que pos-

sível, faculta contactos de colegas oriundos da 

Universidade em questão ou de portugueses 

que tenham vivido anteriormente a experiência 

na mesma cidade. O contacto com o GRI da Ins-

tituição de Acolhimento ou a realização de uma 

pesquisa no sítio da mesma ou da Embaixada/

Consulado pode, igualmente, resultar na disponi-

bilização de contactos para alojamento.

Recomenda-se que o estudante trate da questão 

do alojamento antes da partida em mobilidade.

VIAGEM

A organização da viagem é da responsabilidade 

do estudante ainda que o GRI esteja sempre dis-

ponível para o ajudar.
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SEGURO DE MOBILIDADE

Antes da partida, o estudante tem de subscrever 

uma apólice de seguro de acidentes pessoais vá-

lida no estrangeiro e durante o período da mobi-

lidade.

Anualmente, o ISMAI propõe a todos os partici-

pantes a subscrição de uma apólice de grupo, no 

entanto o estudante poderá contratualizar essa 

apólice individualmente.

O estudante não pode, em caso algum, partir em 

mobilidade sem seguro de mobilidade válido.

MATRÍCULA

Para aceder ao programa de mobilidade, o es-

tudante tem de estar matriculado no ISMAI, de 

forma a assegurar a sua condição de estudante 

durante o período da mobilidade.

DOCUMENTOS PARA 
A  MOBILIDADE

Antes da partida, o aluno deverá reunir alguns do-

cumentos imprescindíveis à sua estadia no país 

de acolhimento:

• Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão;

• Número de Identificação Fiscal ou Cartão de 

Cidadão;

• Passaporte (obrigatório para países não inte-

grados na União Europeia);

• Cartão Europeu de Seguro de Doença*;

• Fotografias tipo-passe;

• Declaração de Aceitação (Letter of Acceptan-

ce) no Programa de Mobilidade (a solicitar no 

GRI);

• Learning Agreement assinado.

PERÍODO DE MOBILIDADE

À chegada à Instituição de Acolhimento o estu-

dante deve apresentar-se no Gabinete de Rela-

ções Internacionais da mesma, solicitando o ca-

rimbo e assinatura do comprovativo de chegada. 

Este documento tem de ser posteriormente en-

viado para o ISMAI. 

Antes do final da mobilidade o estudante deve re-

petir o procedimento para obtenção do compro-

vativo de partida.

Este documento oficializa o início e o fim do seu 

período de estudos, sendo imprescindível para 

comprovação do período de mobilidade.

*Sem validade na Turquia, pelo que é imprescindível a subs-
crição de um seguro de saúde com cobertura no país de aco-
lhimento.
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BOLETIM DE REGISTO ACADÉMICO / TRANSCRIPT OF RECORDS

O documento que comprova o aproveitamento académico do estudante na Instituição de Acolhimento 

designa-se de Transcript of Records, o qual é emitido pela Instituição de Acolhimento e enviado ao ISMAI.

Este documento é imprescindível para o reconhecimento académico do plano de estudos realizado na 

Instituição de Acolhimento, sendo que as classificações obtidas em mobilidade serão creditadas no plano 

de estudos do ISMAI, depois de devidamente aprovadas por todas as partes competentes.

A ausência de aproveitamento (aprovação a, pelo menos, uma unidade curricular) implica a devolução 

integral do valor da bolsa de mobilidade recebida.



SUPLEMENTO AO DIPLOMA

Frequentemente, o participante realiza formação extracurricular durante o período de mobilidade, como 

por exemplo cursos de língua estrangeira, participação em conferências e workshops com avaliação, 

estágios, entre outras.

Mediante solicitação junto da Secretaria do ISMAI, a formação extracurricular poderá ser incluída no 

Suplemento ao Diploma, de acordo com as normas em vigor, não podendo, no entanto, ser incluída no 

âmbito do Learning Agreement. 





ALEMANHA
• Best-Sabel-Hochschule Berlin
• Eberhard Karls Universitat Tubingen

ÁUSTRIA
• Sigmund Freud University

BÉLGICA
• Haute Ecole de la Province de Liège
• Haute Ecole Provinciale Mons Borinage 

Centre
• Université de Liège

BULGÁRIA
• Angel Kanchev University of Ruse

CHIPRE
• P. A. College

CROÁCIA
• University College of Management and De-

sign Aspira
• University College Nikola Subic Zrinski 
• University of Zagreb

DINAMARCA 
• University of Copenhagen

ESLOVÁQUIA
• University of Zilina 

ESLOVÉNIA
• University of Maribor 
• University of Primorska

ESPANHA 
• Universidad Autonoma de Madrid
• Universidad Camilo Josè Cela
• Universidad Católica Valencia - San Vicente 

Mártir
• Universidad Complutense de Madrid 
• Universidad de Alicante
• Universidad de Burgos
• Universidad de Córdoba
• Universidad de Extremadura
• Universidad de Granada
• Universidad de la Laguna
• Universidad de Malaga
• Universidad de Murcia
• Universidad de Oviedo
• Universidad de Salamanca
• Universidad de Santiago de Compostela
• Universidad de Sevilla
• Universidad de Valencia
• Universidad de Valladolid
• Universidad de Vigo
• Universidad de Zaragoza 
• Universidad Europea de Madrid
• Universidad Europea Miguel de Cervantes
• Universidad Politècnica de Valencia 
• Universidad Pontificia Comillas
• Universidad Rey Juan Carlos
• Universitat de Vic
• Universitat Jaume I
• University of Huelva

ESTÓNIA
• Estonian Academy of Security Sciences

UNIVERSIDADES ESTRANGEIRAS PARCEIRAS DO ISMAI

O ISMAI tem Acordos Bilaterais Erasmus+ com as seguintes instituições de ensino superior:
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FINLÂNDIA
• University of Eastern Finland 
• University of Jyväskylä

FRANÇA
• Université Blaise Pascal Clermont II
• Université de Lille II
• Université Paris 13

GRÉCIA
• Aristotle University of Thessaloniki
• Panteion University of Social and Political 

Sciences
• School of Pedagogical & Technological Edu-

cation (ASPETE)
• Technological Educational Institute (TEI) of 

Sterea Ellada
• The Technological Educational Institute of 

Kalamata
• University of Ioannina
• University of the Peloponnese
• University of Thessaly

HUNGRIA
• Budapest Business School

IRLANDA
• Dundalk Institute of Technology

ITÁLIA
• Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 

CIELS
• Università Degli Studi Dell’Insubria
• Università Degli Studi di Genova
• Università Degli Studi Di L’ Aquila 
• Università Degli Studi Di Milano
• Università Degli Studi di Roma “Foro Italico”
• Università Degli Studi Roma Tre



• Università Degli Studio di Torino
• Università del Salento
• Università di Bologna
• Università Europea di Roma

LETÓNIA
• Baltic International Academy
• Information Systems Management Institute

LITUÂNIA
• International School of Law and Business
• Kaunas University of Technology
• SMK University of Applied Social Sciences
• Vilnius College of Technologies and Design

POLÓNIA
• Jozef Pilsudski University of Physical Educa-

tion in Warsaw
• Kazimierz Wielki University
• Police Academy in Szczytno
• University of Economics and Innovation in 

Lublin
• University of Economy in Bydgoszcz
• University of Physical Education in Wroclaw
• University of Rzeszów
• Wroclaw University of Economics
• Wyzsza Skola Promocji w Warszawie

ROMÉNIA
• Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi
• Universitatea “Lucien Blaga” din Sibiu
• Universitatea Andrei Saguna din Constanta
• Universitatea de Vest din Timisoara
• Universitatea Din Craiova
• Universitatea Din Uoradea
• Universitatea Transilvania Din Brasov
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REINO UNIDO
• Keele University 
• University of Chester
• University of Gloucestershire

REPÚBLICA CHECA
• Charles University in Prague
• Metropolitan University Prague

SUÍÇA
• Haute École de Gestion de Genève
• Université de Neuchâtel

TURQUIA
• Dokuz Eylul University
• Fatih University
• Halic University
• Istanbul Arel University
• Karadeniz Technical University
• Polis Akademisi

Acordos de mobilidade com instituições de paí-
ses não participantes no programa Erasmus+:

BRASIL
• ESUCRI - Escola Superior de Criciuma
• Faculdade Borges de Mendonça
• Faculdade de Capivari - FUCAP
• Faculdade de Decisão
• Faculdade Maurício de Nassau
• FAE - Centro Universitário
• UNIVATES
• Universidade Católica de Brasília
• Universidade do Estado de Santa Catarina
• Universidade Estadual do Oesto do Paraná
• Universidade Federal da Grande Dourados 

- UFGD
• Universidade Federal da Paraíba

• Universidade Federal de Alagoas
• Universidade Federal de Santa Catarina
• Universidade Federal do Rio de Janeiro
• Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte

OUTROS PAÍSES:

• Universidade de Cabo Verde - República de 
Cabo Verde

• Universidade de Sergio Arboleda de Colom-
bia - Colômbia

• Universidade Privada de Santa Cruz de La 
Sierra - UPSA - Bolívia

IMPORTANTE: A leitura desta publicação não dispensa a leitura dos 
regulamentos em vigor no ISMAI, nomeadamente do “Regulamento 
de mobilidade outgoing de estudantes e recém graduados no âmbito 
do programa ERASMUS+” e do “Regulamento de mobilidade outgoing 
de estudantes para instituições de ensino superior não participantes 
no programa ERASMUS+”, disponíveis no portal do ISMAI.
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PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTAR

GABINETE DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - GRI

Endereço 

Avenida Carlos Oliveira Campos - Castêlo da Maia

4475-690 Maia

Telefone (351) 229 866 022

E-Mail erasmus@ismai.pt

           Dr.ª Liliana Marques - lmarques@maieutica.ismai.pt 

           Dr. Nilson Veiga - nveiga@maieutica.ismai.pt

           Dra. Patrícia Araújo - paraujo@maieutica.ismai.pt 

Site www.ismai.pt


