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Para mais informações sobre condições de  

elegibilidade e processo de candidatura: 
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Gestão do Consórcio
Universidade NOVA de Lisboa (Portugal)

Coordenação Conjunta
Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil)  
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´

folheto_fellow_mundus_UNL.indd   1 17-12-2013   20:58:33



volvendo os currículos dos participantes, 

ampliando a troca de conhecimentos e a 

partilha de experiências e boas práticas.

BOLSAS

Quem se pode candidatar?
• Estudantes

• Académicos e pessoal administrativo.

O que é que o projeto financia?
• Bolsa mensal;

• Propina (se aplicável);

• Seguro (saúde, viagem, acidente);

• Despesas com viagem de ida e volta em 

classe económica. 

Tipologia de Bolsas

Licenciatura 1000 €/mês

Mestrado 1000 €/mês

Doutoramento 1500 €/mês

Pós-Doutoramento 1800 €/mês

Docentes e Pessoal Administrativo 2500 €/mês

´
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ERASMUS MUNDUS

O Erasmus Mundus é um programa de 

cooperação e mobilidade na área do 

Ensino Superior, implementado pela Agência 

Executiva relativa à Educação, ao Audiovisual 

e à Cultura (EACEA), uma agência executiva 

da Comissão Europeia.

O EMA2–VERTENTE 1 tem por finalidade 

promover o ensino superior europeu, em 

consonância com os objetivos de política 

externa da União Europeia (UE), a fim  
de contribuir para o desenvolvimento 
sustentável dos países terceiros na 
área do ensino superior. 

FELLOW-MUNDUS

O projeto FELLOW-MUNDUS visa reforçar a 

cooperação entre as Instituições de Ensino 

Superior (IES) Europeias e as Universidades 

Latino-Americanas, possibilitando a mobi-
lidade de estudantes (licenciatura, mes-

trado, doutoramento e pós-doutoramento) 

e de pessoal (académico e administrativo) 

através de um esquema de bolsas, desen-

INSTITUICOES ANFITRIAS

Universidad Mayor de San Simón (Bolívia) 

Universidade Andina Simón Bolívar (Equador)

Universidade Nacional de Itapúa (Paraguai)

Universidad del Pacífico (Perú)

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de 
Alagoas (Brasil)

Universidade Federal de Pernambuco (Brasil)

Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil)

Universidade Tiradentes (Brasil)

Universidad Santo Tomás (Colômbia) 

Universidad de Panamá (Panamá)

Universidad de la República (Uruguai)

AREAS DE ESTUDO 

01 Ciências Agrárias

02 Arquitetura Planeamento Urbanístico e 
Regional

04 Estudos Comerciais, Ciências de Gestão

05 Educação, Formação de Professores

06 Engenharia, Tecnologia

07 Geografia, Geologia

10 Direito

11 Matemática, Informática

12 Ciências Médicas

13 Ciências Naturais

14 Ciências Sociais

15 Comunicação e Ciências da Informação

16 Outras Áreas de Estudo: Energias Renováveis, 
Alterações Climáticas, Direitos Humanos

CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE

• Ter conhecimento suficiente da língua em 

que são lecionados os cursos ou de uma das 

línguas habitualmente faladas nos países de 

acolhimento;

• Preencher os critérios adicionais específicos 

aplicáveis a cada tipo de mobilidade (licenciatura, 

mestrado, doutoramento, pós-doutoramento, pessoal 

académico e administrativo);

• Os estudantes de licenciatura deverão ter 

terminado com sucesso pelo menos um ano 

dos seus estudos superiores;

• Ser nacional de um dos países-membros 

da União Europeia; 

• Nunca ter usufruído de uma bolsa para o 

mesmo tipo de mobilidade (com a exceção da 

mobilidade de pessoal académico e administrativo).
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