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ESTUDOS
 

>
O Programa Erasmus, no âmbito da
sua Ação Chave 1 (KA103), permite
aos estudantes das instituições de
ensino superior europeias realizarem
uma parte dos seus estudos numa
universidade de outro país europeu,

durante um semestre ou um ano
completo.

 



ESTÁGIOS
 

>
Permite ainda aos estudantes das
instituições de ensino superior
europeias realizarem uma parte
prática dos seus estudos numa
instituição de outro país europeu,

entre 2 a 12 meses.

 



ESTÁGIOS
RECÉM
GRADUADOS 

>
E por último, permite ainda a
realização de um estágio
profissional após concluírem o
grau, numa instituição de outro
país europeu, entre 2 a 12 meses.

Todos os participantes têm que
terminar o estágio até à véspera
de perfazer um ano de conclusão
do curso. 

 

 



ESTUDOS
 

>



Estudantes de 1.º ciclo: concluir todas as unidades curriculares

do 1º ano.

Estudantes de 2.º e 3.º ciclo: a candidatura fica condicionada à

entrada em Mestrado/Doutoramento em Ciências e a

mobilidade só pode ocorrer no 2.º semestre. 

 

 

 

 

 

 

CONDIÇÕES DE CANDIDATURA E PARTICIPAÇÃO
>



Licenciatura em Estatística Aplicada: ter aprovação às disciplinas de

Cálculo III e Probabilidade e Aplicações do 1º semestre do 2º ano.

Licenciatura em Matemática Aplicada - Ramo de Estatística e Investigação

Operacional: ter aprovação às disciplinas de Análise Matemática III e

Probabilidade do 1º semestre do 2º ano.

Licenciatura em Matemática/

Licenciatura em Matemática Aplicada (Ramo Aplicações Fundamentais):

ter aprovação a pelos menos duas das  disciplinas de Álgebra I,  Análise

Matemática III,  Análise Numérica I,  Probabilidade, do 1º semestre do 2º

ano,  sendo que uma  das disciplinas com aprovação deverá ser  Álgebra I

ou Análise Matemática III.

 

 

 

 

 

 

CONDIÇÕES ADICIONAIS - 

ESTATÍSTICA E INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL / MATEMÁTICA
>



>
Média aritmética ponderada pelos ECTS.

Nº de inscrições face ao ano de curso (ex: um aluno que se

encontre no 3º ano, mas que já tenha feito 6 inscrições, ou seja,

3 a mais do que é normal, é-lhe retirada uma unidade na

classificação).

Em caso de empate, tem prioridade o aluno que tiver o menor

número de inscrições e realizado o maior número de ECTS.

 

 

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO DOS CANDIDATOS



Participam os 28 países da
União Europeia e ainda a
Turquia, a Noruega, a
Islândia, o Liechtenstein, a
República da Macedónia do
Norte e a Sérvia.

 

Escolher o país e a universidade de destino entre as  opções que existem para

cada curso e ciclo de estudos.

 

Ter em atenção a oferta formativa da universidade de destino, se é compatível

com o curso em que se encontra inscrito em Ciências, e a língua de ensino.  

 

O nível de conhecimentos linguísticos exigido por algumas universidades,

mesmo em língua inglesa, pode ser elevado (B2 ou C1).

 

 

>
COMO ESCOLHER A UNIVERSIDADE DE ACOLHIMENTO



Universidades parceiras Erasmus+

https://ciencias.ulisboa.pt/pt/pa%C3%ADses-e-universidades-parceiras


Submeter uma candidatura online no Fenix, entre os dias 1 e 31 de dezembro.

 

Aceder à conta de aluno em https://fenix.ciencias.ulisboa.pt/ e posteriormente

aceder ao formulário de candidatura na secção “Candidato”.

Indicar quatro Universidades, por ordem de preferência.

 

Aguardar pelos resultados - os resultados das candidaturas são divulgados em

março, pelo Gabinete de Mobilidade, via e-mail, após a avaliação das

candidaturas.

 

 

 

 

 

O QUE TENHO QUE FAZER PARA ME CANDIDATAR?

>



>Biologia Animal: Prof. Eugénia Ribeiro

Biologia Vegetal: Prof. Cristina Cruz

Engenharia Geográfica, 

Estatística e Investigação Operacional: Prof. Ana Paias

Matemática: Prof. Catarina Santa Clara

Física: Prof. Guiomar Evans e Prof. Alexandre Andrade (MIEBB)

Geologia: Prof. Nuno Pimentel

Informática: Prof. Paulo Urbano

Química e Bioquímica: Prof. Ana Paula Paiva e Prof. Maria Luísa Serralheiro

(Bioquímica)

 

     Geofísica e Energia: Prof. Fátima Sousa e Prof. Killian Lobato (MIEEA)

 

 

 

 

 

 

COORDENADORES ERASMUS DEPARTAMENTAIS



 

O período de estudos no estrangeiro deve ser relevante para as necessidades

de aprendizagem e de desenvolvimento pessoal relacionadas com o grau do

estudante e estar integrado no respetivo programa de estudos.

 

A creditação é conferida no ciclo de estudos em que o aluno se encontra

inscrito. É possível a realização de unidades extracurriculares, sendo que

estas não devem exceder o número de unidades curriculares. 

 

Se for bolseiro Erasmus+, e em caso de não aproveitamento, terá que

devolver a bolsa na íntegra, salvo por razões de força maior, devidamente

justificadas.

 

 

 

RECONHECIMENTO ACADÉMICO E CREDITAÇÃO DAS UNIDADES

CURRICULARES

>

6 ECTS para mobilidades de
1 semestre (entre 4 e 6
meses); 

12 ECTS para mobilidades de
2 semestres (entre 7 e 12
meses).

Mínimo de aproveitamento
exigido (ECTS): 

 

 

 

 



ESTÁGIOS
 

>



Tipo de estágio:

• Estágio conducente à dissertação, tese ou projeto de 
estágio 

• Estágio de verão 2021 - podem ser curriculares ou 
extracurriculares

• Estágio após a graduação - esta modalidade destina-
se a futuros recém graduados da Faculdade de 
Ciências da ULisboa. Candidatam-se ainda enquanto 
alunos finalistas.

CONDIÇÕES DE CANDIDATURA E PARTICIPAÇÃO

Esta modalidade destina-se a estudantes de todos os anos e graus 
e permite a realização de uma componente exclusivamente 
prática. O estágio pode estar inserido no plano curricular ou ser 
extracurricular.



instituições de ensino superior, 

empresas públicas ou privadas, 

centros ou institutos de investigação, 

laboratórios, 

organizações sem fins lucrativos, ONG's, etc.

As entidades de acolhimento podem ser:

 

Cada estudante é responsável por encontrar o seu local de estágio e definir

o programa de estágio (Learning agreement for Traineeships) em conjunto

com um orientador interno (docente da Faculdade de Ciências) e externo

(responsável na entidade de acolhimento). 

 

 

>
COMO ESCOLHER A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO

Participam os 28 países da
União Europeia e ainda a
Turquia, a Noruega, a
Islândia, o Liechtenstein, a
República da Macedónia do
Norte e a Sérvia.

 



Submeter uma candidatura online no Fenix, entre os dias 1 e 31 de dezembro.

 

Aceder à  conta de aluno em https://fenix.ciencias.ulisboa.pt/ e posteriormente

aceder ao formulário de candidatura na secção “Candidato”. 

Escolher a modalidade que pretende.

 

Na candidatura online ser-lhe-á pedido que indique um país e entidade de

acolhimento. Contudo, poderá submeter a candidatura sem esta informação.

 

Resultados - Todos os candidatos serão  informados, após o término das

candidaturas a 31 de dezembro, se a candidatura foi considerada elegível e o

prazo para apresentar uma carta oficial de aceitação emitida pela entidade de

acolhimento.

 

O QUE TENHO QUE FAZER PARA ME CANDIDATAR?

>



 

A bolsa Erasmus+ visa cobrir as despesas suplementares resultantes da

diferença do custo de vida entre o país de origem e o país de destino. 

 

Valores de referência em vigor no ano de 2019/2020:

 

390€/mês (estudos) 490€/mês (estágio): Dinamarca, Irlanda, Finlândia,

Suécia, Reino Unido, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Islândia.

 

340€/mês (estudos) 440€/mês (estágio): Alemanha, Bélgica, Grécia, Espanha,

França, Itália, Áustria, Malta, Chipre, Holanda, Portugal. 

 

290€/mês (estudos) 390€/mês (estágio): Bulgária, Estónia, Letónia, Lituânia,

Hungria, Polónia, Roménia, Eslovénia, Eslováquia, Macedónia, República

Checa, Croácia, Sérvia, Turquia.

 

 

BOLSA ERASMUS - FINANCIAMENTO DA MOBILIDADE>
Existe maior possibilidade de
financiamento total da mobilidade
se a mesma tiver apenas a duração
de 1 semestre.

 

 



Os estudantes Bolseiros da Ação Social universitária têm direito a receber uma

Bolsa Suplementar SAS por cada mês de mobilidade. Este complemento de

bolsa é atribuído diretamente pelo Serviços de Ação Social (SAS) da DGES, sob

comunicação da ULisboa.

 

 

 

ESTUDANTES BOLSEIROS DA AÇÃO SOCIAL

ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

O Erasmus+ consagra uma atenção especial à orientação e ao acolhimento

destas pessoas, à acessibilidade física das instalações, aos serviços de ajuda

pedagógica e de apoio técnico e, em especial, ao financiamento dos custos

adicionais.

Aspetos práticos, tais

como a reserva da

viagem e de alojamento,

são da responsabilidade

do estudante. 

 

>



COMO SE PREPARAR PARA OS REQUISITOS LINGUÍSTICOS EXIGIDOS?
>

Antes da escolha de uma possível universidade de acolhimento, deve
verificar-se quais as competências linguísticas exigidas nessa instituição.

Caso o candidato não possua o nível exigido, a sua candidatura pode não ser
aceite. 

 

A ULisboa oferece a oportunidade de frequentar um curso de uma das
seguintes línguas: Alemão, Francês ou Italiano, no semestre antecedente à
sua mobilidade. 

 

O próprio Programa Erasmus+, através do Online Linguistic Support (OLS)

disponibiliza cursos de língua online, para quem quiser melhorar as suas
competências, durante a estadia.

 

A maioria das Universidades estrangeiras proporciona cursos de preparação
linguística durante ou mesmo antes do período de estudos ter início.



GABINETE DE APOIO EM CIÊNCIAS
Área de Mobilidade e Apoio ao Aluno
Edif. C4, sala 4.1.15 e sala 4.1.19

Email: 
internacional@ciencias.ulisboa.pt

Atendimento presencial mediante marcação prévia 
(por e-mail ou telefone)

Horário: 10h00 - 12h30/14h00 - 16h00



CANDIDATURAS
ERASMUS
 

>
de 1 a 31 de dezembro, online no portal Fenix

PARA TODAS AS MODALIDADES




