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CONVITE PARA ATRIBUIÇÃO DE 1 BOLSA ISP  
(ISP - International Student Programme) 

 

 

 

A Maiêutica – Cooperativa de Ensino Superior, CRL, entidade instituidora do Instituto 

Universitário da Maia- ISMAI e do Instituto Politécnico da Maia - IPMAIA, integra o consórcio 

responsável pelo Projeto EU-CAB "Comparative Analyses of European Identities in Business 

and Every-Day Behaviour", financiado pela União Europeia através do Programa Erasmus+ / 

Parcerias Estratégicas no domínio do ensino superior.  

Liderado pela Baden-Wuerttemberg Cooperative State University - DHBW (Alemanha), o Projeto 

conta ainda com a participação de diversas instituições de ensino superior europeias, 

nomeadamente da França, Áustria, Hungria, Polónia, Portugal e Finlândia. 

O projeto EU-CAB visa promover a compreensão das Identidades nacionais e/ou europeias, 

tendo como destinatários os estudantes universitários provenientes das instituições parceiras.  

Os/as estudantes serão chamados/as a desenvolver um projeto de investigação na área das 

ciências sociais com o objetivo de explorar até que ponto o retorno às posições nacionais do 

Estado na economia e na sociedade em determinados países europeus, desde o pico do 

movimento de refugiados em 2015, se reflete na Identidade e no Comportamento Quotidiano.  

As principais questões serão, por exemplo: são diferentes as identidades coletivas ainda 

verificáveis empiricamente na Alemanha, França e outros estados participantes ou já é possível 

atestar uma base europeia comum? Quais os comportamentos diferentes ou semelhantes que 

podem ser comprovados empiricamente em lidar com conflitos ou tomar decisões? Existe uma 

correlação entre identidades específicas e integração de grupos estrangeiros?  

Espera-se que no final do Projeto, os/as estudantes estejam mais curiosos e recetivos a aprender 

mais sobre a Europa e as diferentes nações que a compõem, bem como a sua disponibilidade 

para viajar e vivenciar outras culturas. 

Neste enquadramento, a Maiêutica abre concurso para atribuição de 1 bolsa, para 

preenchimento de vaga disponível.  

Os/as candidatos/as não seriados/as integrarão a bolsa de suplentes, caso se revele necessário 

preencher posições vacantes, que se estimam num máximo de 3 (três) bolsas. A atribuição de 

bolsa(s) a candidatos/as suplentes será efetuada tendo em conta a ordenação que resultar da 

aplicação dos critérios previsto no presente convite. 
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Atendendo à urgência de preenchimento das vagas disponíveis e à urgência imperiosa da 

seleção dos/as estudantes, decidiu a Maiêutica – Cooperativa de Ensino Superior, CRL proceder, 

por este meio, ao convite aberto para preenchimento de vaga. 

 

O convite é dirigido a todos os alunos do Instituto Universitário da Maia – ISMAI e do Instituto 

Politécnico da Maia – IPMAIA, inscritos no 2º ciclo (mestrado) ou 3º ciclo (doutoramento). 

 

PRAZO E FORMA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Até ao dia 20/02/2020, poderão os interessados manifestarem por escrito para o e-mail 

projetos@maieutica.pt o seu interesse em participar no Projeto EU-CAB, indicando o seu 

nome completo e número de aluno e autorização de consulta dos registos académicos. 

 

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO 

Os candidatos serão selecionados segundo os critérios abaixo indicados: 

Critérios eliminatórios:  

a) Nacionalidade Portuguesa; 

b) Proficiência em Inglês (mínimo nível B1), que poderá ser demonstrado por 

diploma/certificado ou por avaliação a realizar pelos serviços da Maiêutica (em data a 

comunicar); 

b) Estar regularmente inscrito em curso de 2º ciclo (Mestrado) ou 3º ciclo (Doutoramento) do 

Instituto Universitário da Maia – ISMAI ou do Instituto Politécnico da Maia – IPMAIA; 

c) Estar em condições de ser estudante do ISMAI ou IPMAIA no ano letivo 2020/21 (não são 

admitidos alunos finalistas/inscritos no último ano curricular). 

Os candidatos serão ordenados, tendo em conta os seguintes critérios, respeitando os princípios 

definidos no Regulamento ERASMUS+ em vigor nas instituições, pela ordem sequencial em que 

se encontram: 

a) Inscrito em curso de 2º ciclo ou 3º ciclo (área preferencial: Ciências Sociais); 

b) Média de classificações, com base nos registos académicos; 

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

Todos os/as candidatos/as serão posteriormente informados/as, por email, da seleção 

resultante dos critérios de eliminação/seriação acima expostos. 

 

VAGAS E DURAÇÃO DA BOLSA: 1 Bolsa por ISP. 

ISP4: Mikkeli (Finlândia) – 26 abril a 2 de maio de 2020 – 1 bolsa; 
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ISP5: Karlsruhe/Strasbourg (Alemanha/França) – 21 de junho a 30 de junho de 2020 – 1 bolsa; 

ISP6:  ISP: Lodz (Polónia) – 18 a 24 de outubro de 2020 – 1 bolsa. 

 

VALOR DA BOLSA (inclui viagem, alojamento e gastos de subsistência):  

• ISP4: Mikkeli (Finlândia) – 936€; 

• ISP5: Karlsruhe/Strasbourg (Alemanha/França) – 855€; 

• ISP6:  ISP: Lodz (Polónia) – 766€. 

 

PLANO DE TRABALHOS 

Os/as estudantes receberão formação especifica e irão recolher dados de autoconceito para 

medir identidades coletivas. Para medir os comportamentos, irá ser concebido um conjunto de 

dados qualitativos e quantitativos resultantes da observação estruturada. A equipa de pesquisa 

participante supervisionará todas as etapas da recolha de dados, análises e deduções das 

conclusões.  

Os/as estudantes irão, também, realizar estudos teóricos no campo económico, político, cultural 

e psicológico, os quais irão fornecer uma visão adicional e gerar o quadro geral dos resultados 

empíricos. As equipas de estudantes trabalharão em visitas e programas de estudo conjuntos 

de uma semana numa das universidades parceiras participantes. Haverá, pelo menos, uma visita 

de estudo (Programa de Estudos Intensivo) em cada país participante.  

Os procedimentos de observação e estruturação científica, acima mencionados, serão utilizados 

para recolher e analisar uma vasta gama de dados resultantes de todos os dias e da vida 

profissional em vários países da UE. 

O/a titular da Bolsa será integrado/a em 3 programas de estudos intensivos (ISP) que se realizam 

sucessivamente em países participantes no Projeto. 

Cada país será visitado uma vez pelo grupo de alunos/as participantes, provenientes dos outros 

cinco países, para que o grupo seja sempre constituído por alunos/as provenientes de seis 

nacionalidades diferentes.  

Durante os ISP, o/a titular da Bolsa será integrado/a num grupo de estudantes nacionais e 

acompanhado pela Coordenadora do Projeto ou, na sua impossibilidade, por outro/a docente 

da sua instituição de origem. O grupo pan-europeu será instruído e supervisionado por pessoal 

do respetivo país anfitrião e, principalmente, acompanhado pelo corpo docente das 

universidades "visitantes". Para o efeito, os/as alunos/as irão deslocar-se em semanas de 

trabalho distribuídas em 30/35 horas de atividades mais dois dias para viagem. Serão efetuadas 

10 horas de formação e as restantes horas serão de atividades de investigação, recolha e 

tratamento de dados em conjunto com o staff docente. 
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Os programas de estudos intensivos poderão originar a atribuição de créditos/suplemento ao 

diploma em consonância com o que vier a ser deliberado pelos respetivos Conselhos Científicos 

das instituições participantes. 

 

DADOS PESSOAIS 

A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos/as candidatos/as recolhidos, 

no âmbito do presente procedimento concursal, é a Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior, 

C.R.L. (Maiêutica). 

A Maiêutica garante que os dados pessoais, recolhidos em suporte físico ou digital, e qualquer 

que seja a sua natureza, são tratados de forma responsável, através de políticas e medidas 

adequadas em ordem a evitar acessos e utilizações indevidas ou eventuais intrusões, 

minimizando riscos e contribuindo para a segurança dos mesmos. A Instituição não fornece ou 

cede os dados pessoais na sua posse a terceiros, exceto para efeitos de cumprimento de 

obrigações regulamentares ou legais devidamente enquadradas. 

Os dados pessoais recolhidos serão conservados até um máximo de 6 meses, contados a partir 

do término do prazo legal de conservação legal e regulamentar previsto para o Projeto EU-CAB 

(ERASMUS+). 

A qualquer momento, o/a interessado/a pode contactar a Instituição através do email 

dpo@maieutica.pt  e solicitar a alteração dos seus dados pessoais. 

 

Projeto cofinanciado: 
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