
 

ERASMUS - O QUE FAZER: 

 

Primeiro o aluno faz a inscrição online. 

Para escolha da Universidade de destino, em caso de dúvida, o aluno deve pedir apoio/parecer 

ao Diretor de Curso, que é o coordenador Erasmus na UMa: pessoa responsável pela assinatura 

do plano de estudos e creditação após regresso. 

 

Após término das inscrições, a Unidade de Projetos e Cooperação (UPC) faz a seleção de acordo 

com os critérios estabelecidos. 

A UPC pede confirmação aos selecionados. 

O aluno, após selecionado, pode alterar a universidade e o semestre. 

 

A UPC envia o nome e dados do aluno para a IES de destino – é a Nomeação Erasmus. 

 

A IES de destino envia ao aluno a informação para a inscrição: link da inscrição online ou 

documento por email, datas de abertura e limite de inscrição, lista de UCs, inscrição para 

alojamento (Atenção: nesta 1.ª fase, nem todas têm disponível a inscrição do alojamento) e 

outra informação útil para a mobilidade. 

 

O aluno faz a inscrição e define o plano de estudos com o apoio do Diretor de Curso. 

Faz parte da inscrição, o preenchimento do Learning Agreement (LA): documento 

disponibilizado pela UPC ou pela IES de destino: é o documento onde o aluno escreve as UCs a 

realizar na IES de destino; a pessoa responsável pela UMa que assina o LA é o Diretor de Curso; 

(Atenção: o período de nomeações/inscrições da maior parte das IES ainda não está aberto, pelo 

que o aluno tem que aguardar a abertura para envio destes dados). 

 

As inscrições e todos os documentos são sempre verificadas pela UPC antes da submissão 

online ou envio por email/correio postal. 

Outros possíveis anexos solicitados pelas IES: 

Cartão de Cidadão 

Transcript of Records – documento com percurso académico realizado na UMa, disponibilizado 

pela UPC. 

 

-- 



 

O aluno aguarda pela aceitação da IES de destino. 

 

Após aceitação, o aluno confirma à UPC e assina o Contrato Erasmus com dados, duração de 

mobilidade, valor da bolsa, etc. 

 

Bolsa Erasmus: 

A Bolsa Erasmus na UMa, como Região Ultraperiférica da CE, é uma bolsa com majoração em 

relação ao Continente + viagem (tabelas da CE). 

 

Valores base consoante 3 grupos de países de acordo com custo de vida: 

770,00€ (Ex: Países Norte da Europa); 

720,00€ (Ex: Espanha, Áustria, Alemanha, Bélgica, França, Grécia, Itália); 

670,00€ (Ex: República Checa, Eslovénia, Polónia, Roménia) 

 

A bolsa é depois calculada ao dia, tendo por base esse valor mês. 

A UMa pode não atribuir o valor total da bolsa, pois tem que fazer uma distribuição por todos 

os alunos, consoante os destinos e outros fatores. 

 

Viagem: valores variam consoante a distância: 275,00€, 360,00€, 530,00€ e 820,00€ 

 

--  

 

Última etapa na Madeira: o aluno marca a viagem! 

 


