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Programas de mobilidade na FCUL
O Gabinete de Estágios e Relações Internacionais organizou o mês passado uma
sessão informativa dedicada especialmente aos programas de mobilidade académica
– Erasmus, Leonardo da Vinci e IAESTE – The International Association for the
Exchange of Students for Technical Experience.
A reunião dirigida aos estudantes da FCUL teve como objectivo principal apresentar
as características de cada um dos programas, as condições e os prazos de
candidatura: no dia 18 de Janeiro termina o período de candidaturas ao programa
Leonardo da Vinci 2008/2009, a partir de 1 de Fevereiro e até ao dia 20 do referido
mês decorrem as pré-inscrições ao programa Erasmus para 2008/2009.
O anfiteatro do C6 juntou no dia 18 de Dezembro cerca de duas dezenas de
estudantes, potenciais candidatos a programas de mobilidade. A sessão informativa
foi apresentada por Ana Paula Matos, técnica superior do Gabinete de Estágios e
Relações Internacionais e contou com a participação da professora Maria José
Boavida, coordenadora Erasmus da FCUL, que além de considerar os programas de
mobilidade “excelentes” oportunidades de aprendizagem, mencionou ainda que os
estudantes da FCUL encontram-se “bem preparados”, pelo que não devem recear
este tipo de experiência.
Os discentes que participaram na sessão puderam contar ainda com os conselhos de
uma aluna portuguesa, que efectuou um período de estudos em Barcelona ao abrigo
do Erasmus, bem como com os depoimentos de um estudante alemão, a frequentar
naquele momento um período de estudos na FCUL.
A info-Ciências digital recolheu alguns depoimentos no final da sessão. A maioria dos
entrevistados mostrou interesse em participar em programas de mobilidade, seja
fazendo um período de estudos, seja desenvolvendo um trabalho de índole académico
e científico.
De acordo com o último Relatório de Actividades da FCUL, referente a 2006, no ano
lectivo de 2006/2007, a FCUL recebeu ao abrigo do programa Sócrates 44 estudantes
e enviou para o estrangeiro, no âmbito do mesmo programa, 26 alunos.
Para além dos programas de mobilidade apresentados na sessão informativa existem
outras iniciativas. Os estudantes da FCUL podem obter informações no Gabinete
sobre outras bolsas e outros programas, que visam facilitar a integração dos
jovens graduados e pós-graduados nos diferentes sectores da sociedade.
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