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1. Candidaturas

•

•
•

As candidaturas para efetuar um período de mobilidade na UA através de um dos
programas de intercâmbio de estudantes (ERASMUS, CAMPUS EUROPAE, ECIU,
PROGRAMA DE BOLSAS LUSO-BRASILEIRAS SANTANDER e ALMEIDA GARRETT)
regem-se por um modelo comum.
Leia com atenção as instruções seguintes e consulte o catálogo de cursos para
escolher as unidades curriculares.
Deverá escolher um conjunto de unidades curriculares no total de 30 ECTS por
semestre.

2. Nomeação

Todos os candidatos deverão ser nomeados pela universidade de origem.
Cabe à Asessoria Internacional (ou equivalente) ou ao coordenador departamental de
mobilidade enviar a sua nomeação para a UA (gri@ua.pt). Depois de recebermos a sua
nomeação, enviar-lhe-emos um e-mail de convite à formalização da sua candidatura.
3. Documentação necessária

Para formalizar a sua candidatura deverá reunir a seguinte documentação:
• Formulário de Candidatura (descarregar e preencher em cumputador).
• Acordo de Aprendizagem (descarregar e preencher em cumputador).
• Histórico escolar da universidade de origem.
• Cópia do passaporte ou carteira/bilhete de identidade nacional.
4. Datas-limite para candidatura

A data-limite para a apresentação de candidaturas - 15 de novembro (candidaturas para o
2º semestre, a iniciar em Fevereiro).
5. Formalização da candidatura

Junte todos os documentos na ordem indicada acima num único ficheiro Adobe PDF (a
cores, escala 100%, tamanho A4, resolução 200 dpi) intitulado “Candidatura a mobilidade
(seu nome).pdf” e envie-o para gri@ua.pt, com o assunto “Candidatura a mobilidade (seu
nome) ”.
Em alternativa, poderá enviar os documentos em papel para:
Universidade de Aveiro
Gabinete de Relações Internacionais
Campus Universitário de Santiago
3810-193 Aveiro (Portugal)
Quando recebida a candidatura completa e adequada no Gabinete de Relações
Internacionais,
devidamente
assinada,
ela será
enviada
ao Coordenador
Departamental para análise.
Se a candidatura for aceite, o Gabinete de Relações Internacionais emitirá uma carta de
aceitação e um pacote de boas vindas, com informações relevantes à sua estadia em
Portugal.
6. Candidaturas a alojamento

Não existe nenhum formulário de candidatura a alojamento para os estudantes de
intercâmbio. Todos os candidatos admitidos irão automaticamente receber apoio para
encontrar alojamento em Aveiro. As informações sobre este apoio constam do pacote de
boas vindas enviado aos candidatos admitidos.
Estarão disponíveis um número limitado de quartos nas residências Universitárias. Estes são
reservados a estudantes com necessidades especiais. Em caso de existência de mais vagas,
estas serão distribuídas aos estudantes que enviem as candidaturas mais cedo. De qualquer
forma, todos os candidatos admitidos terão a nossa ajuda, assim como a de estudantes
portugueses,
para
procurar
alojamento
fora
do
Campus.
7. Sobre as residências universitárias
As residências para os alunos de formação inicial estão separadas das residências para os
alunos de pós-graduação. Todas as residências têm quartos individuais ou quartos duplos
com acesso a cozinha e sala de estar comuns.

Nas residências são fornecidos aos estudantes os lençóis de cama, edredões e toalhas. Os
lençóis e toalhas são mudados semanalmente e as áreas comuns (cozinhas, salas e casas de
banho) são limpas diariamente. As cozinhas estão equipadas com frigoríficos, fogões e forno
microondas mas não têm utensílios de cozinha.

Todas as residências universitárias situam-se a pouca distância do Campus Universitário,
pelo que o trajeto se faz a pé sem dificuldade.
8. Alojamento no setor privado
Poderá optar também por alugar um quarto no setor privado num apartamento de
estudantes. O Gabinete de Relações Internacionais ajudará na sua procura até encontrar um
quarto que gosta. Muitos alunos Portugueses da UA oferecem-se anualmente para ajudar os
novos alunos internacionais de intercâmbio a encontrar alojamento na cidade, no âmbito do
nosso
programa
«ERASMUS
BUDDY».
9. Serviços de Ação Social da UA
Também dispõem de informação sobre alojamento certificado no setor privado como forma
de ajudar os estudantes que não consigam quarto/ apartamento disponível no campus
universitário.

10. Alojamento temporário
O Gabinete de Relações Internacionais não pode reservar alojamento no setor privado. Para
aqueles estudantes que não têm alojamento, é vantajoso chegar a Aveiro pelo menos uma
semana antes do início das aulas, no sentido de procurar o alojamento adequado. É ainda
aconselhável reservar um quarto num hotel ou numa pensão, de modo a assegurar que tem
onde ficar no dia da sua chegada. Pode obter listagens no site oficial da delegação do
turismo de Aveiro – " Rota da Luz ” ou contactar o Gabinete de Relações Internacionais para
pedir ajuda.

11. Alojamento para a família
Aconcelha-se os estudantes e/ou investigadores estrangeiros que pretendam fazer-se
acompanhar pela sua família a chegarem, inicialmente, sozinhos no sentido de procurarem
um alojamento adequado. Felizmente as residências universitárias acolhem famílias, embora
haja um número limitado de quartos disponível para casais. Em geral, será necessário
procurar alojamento no setor privado através de anúncios de jornais, agências imobiliárias e
pequenos anúncios afixados em supermercados, cafés, etc.. Naturalmente, o Gabinete de
Relações Internacionais dará todo o apoio na procura de alojamento.

12. Mudar de alojamento
Se, por qualquer razão, pretender deixar um quarto ou apartamento arrendado, é
necessário prevenir o proprietário, por escrito, com o mínimo de 4 semanas de
antecedência. Neste caso o estudante garante o seu direito de receber o valor da caução
paga no início do contrato. Procure sempre o apoio do Gabinete de Relações Internacionais
antes de tratar da mudança.

13. Conheça os cursos
ESCOLA DE ARTES
• Artes Visuais - Multimédia
• Design
• Música
• Teatro
ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
• Agronomia
• Arquitetura Paisagista
• Biologia
• Biologia Humana
• Bioquímica
• Biotecnologia
• Ciência e Tecnologia Animal
• Ciências da Terra e da Atmosfera [não abre candidaturas em 2015/2016]
• Ciências do Desporto
• Engenharia de Energias Renováveis
• Engenharia Geológica [não abre candidaturas em 2015/2016]
• Engenharia Informática
• Engenharia Mecatrónica
• Geografia
• Geologia
• Matemática Aplicada [não abre candidaturas em 2015/2016]
• Matemática Aplicada à Economia e à Gestão
• Química
• Reabilitação Psicomotora
ESCOLA DE CIÊNCIAS SOCIAIS
• Ciências da Educação
• Economia
• Educação Básica
• Filosofia [não abre candidaturas em 2015/2016]
• Gestão
• História e Arqueologia
• Línguas e Literaturas
• Psicologia
• Relações Internacionais
• Sociologia
• Turismo
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE S. JOÃO DE DEUS
• Enfermagem

