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Este guia Erasmus, elaborado pela Associação de Estudantes de Direito da
Universidade do Minho no ano de 2019, tem como objetivo esclarecer os
seus estudantes acerca do Programa de mobilidade Erasmus+. Contém a
tabela de Universidades parceiras da Escola de Direito, no âmbito deste
programa, assim como outras informações relevantes, tais como o método
de reconversão dos resultados obtidos na Universidade de acolhimento para
a Universidade do Minho, entre outras.
Os conteúdos presentes no guia foram retirados de informações
disponibilizadas na página online dos SRI.
Para além disso, uma palavra de apreço aos alunos da Escola de Direito que
colaboraram com a associação na realização deste mesmo guia.
Qualquer erro detetado deverá ser comunicado a AEDUM através do email
geral@aedum.com ou internacional@aedum.com
Para mais informações:
Serviços de Relações Internacionais: sri@sri.uminho.pt / 253 604 505
Prof. Flávia Noversa: flavianl@direito.uminho.pt / 253 601 845
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1. CANDIDATURAS

Quem se pode candidatar?
Para te poderes candidatar, deves estar inscrito na Universidade do Minho
num curso regular de 1º, 2º ou 3º ciclos, conducente a um grau académico.
Se és aluno da Licenciatura/Mestrado Integrado deverás ter concluído o teu
primeiro ano universitário.
Onde posso me candidatar?
CANDIDATA-TE EM: https://goo.gl/zEUmqT
Se já fiz Erasmus, posso candidatar-me novamente?
Podes realizar no máximo um período de 12 meses de mobilidade em cada
ciclo de estudo.
Quais os critérios de seleção?
Uma vez terminado o prazo de candidaturas, estas mesmas serão analisadas
pela Profª Doutora Flávia Noversa (coordenadora do programa Erasmus da
Escola de Direito) que está responsável pela seleção dos candidatos em
função de critérios definidos, como a unidades curriculares em atraso.
Toma nota que a tua média até a data terá um peso maior, sendo dada a
prioridade aos alunos mais avançados.
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Como e quando serão divulgados os resultados?
Assim que selecionados os candidatos, durante as duas últimas semanas de
fevereiro, os Serviços de Relações Internacionais deverão receber as listas da
ordem de seleção dos mesmos.
De seguida, os SRI organizarão reuniões preparatórias com cada área/ curso,
nas quais participarão os representantes dos SRI, todos os candidatos e o
respetivo Coordenador Académico.
Estas reuniões serão feitas durante o mês de março/abril. Aí terás a
oportunidade de conhecer os resultados, de reavaliar os destinos escolhidos
e ainda esclareceres as dúvidas que te restem. Após estas reuniões, por
norma, é concedido o prazo de uma semana a todos candidatos para
confirmarem definitivamente a sua intenção de efetuar o período Erasmus+.
O Erasmus é reconhecido no Suplemento ao Diploma?
Suplemento Diploma: O teu período Erasmus, assim como todos os períodos
de estudo efetuados no estrangeiro, ao abrigo das várias iniciativas de
mobilidade internacional oferecidas aos alunos da UM, será devidamente
salvaguardado e formalmente reconhecido no Suplemento ao Diploma da
Universidade.
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2. UNIVERSIDADES

Para que países/Universidades posso ir?
A Escola de Direito da Universidade do Minho tem as seguintes
Universidades parceiras na área de estudo*:
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*Tabelas retiradas da página dos SRI que dizem respeito ao ano 2019/2020.
Nota: A atual coordenadora académica do Programa Erasmus na Escola de Direito é a
Profª Doutora Flávia Noversa
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3. VIAGEM E ALOJAMENTO
Qual a duração do intercâmbio?
Geralmente, o teu período Erasmus pode ter uma duração mínima de três
meses e máxima de doze meses. Existem, porém, algumas aéreas de estudo e
universidades parceiras onde o intercâmbio tem períodos. Normalmente, os
alunos da Escola de Direito costumam fazer Erasmus no primeiro semestre,
mas podes escolher o período que entenderes.
Quem trata da viagem?
Não te esqueças de que cabe a ti marcar a viagem atempadamente, de
maneira a chegares à Universidade onde irás estudar quando começarem as
aulas. Se o país de destino exigir visto para viajares, tira o teu tempo para
tratares de todos os procedimentos necessários, consultando os SRI sempre
que precisares.
Quem trata do alojamento?
Quanto ao alojamento, será enviado todo o teu processo de candidatura para
a Universidade para a qual foste selecionado, juntamente com um pedido de
reserva de alojamento, se existente.
Sempre que possível, os alunos ficam alojados em Residências Universitárias, existindo
também, em alguns casos, a possibilidade de ficarem em apartamentos de estudantes ou
casas de famílias.

Se a Universidade na qual irás estudar durante o teu período Erasmus não facultar
alojamento definitivo, deverás fazer uma reserva de alojamento temporário e
procurar um alojamento definitivo à chegada (neste caso, poderás normalmente
contar com a ajuda da universidade de acolhimento, juntamente com associações de
estudantes e outras entidades). Se tal for o teu caso, deverás chegar ao país de
destino ainda com mais tempo de antecedência, para facilitar todo o processo.
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Há algum procedimento obrigatório?
Antes de partires, tens de ter em conta que deverás assinar o Contrato
Erasmus+ (contrato financeiro), sendo que para isso deverás comparecer a
uma das sessões organizadas pelos SRI para esse efeito.
Para além disso deverás preencher e assinar uma Procuração, nomeando
alguém (familiar, amigo, colega...) para que, na tua ausência, essa pessoa
possa assinar quaisquer documentos que digam respeito à mobilidade
Erasmus+ (pensa em alguém que os SRI possam contactar facilmente e que
se possa descolar à Universidade do Minho sempre que for preciso)
Como faço no caso de ficar doente no estrangeiro?
Relembra-te que deverás solicitar o Cartão Europeu de Saúde (online, na Loja
do Cidadão ou no Centro Regional de Segurança Social da tua área de
residência), que te garante o acesso aos cuidados de saúde durante a tua
estadia noutro país da EU e na Suíça. Para os restantes países, terás
obrigatoriamente que fazer um seguro de saúde. Os SRI pedem que lhe
entregues uma cópia do CESD/seguro de saúde para registo.
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4. APOIO LINGUÍSTICO
Deverei ter alguma preparação linguística?
Por que não investir numa preparação linguística prévia?
O Babelium fornece uma grande oferta em cursos na área de línguas. Deves
explorar todas as ofertas e possibilidades à tua volta.
(www.babelium.ilch.uminho.pt)
Além disso, algumas Universidades anfitriãs disponibilizam cursos da
respetiva língua no início do ano/semestre.
Será necessário apresentar um certificado de competências linguísticas?
Na tua escolha de Universidade estrangeira de destino procura informação
no respetivo site, relativamente à questão de saber se é obrigatório
apresentar certificados linguísticos. Se sim, não te esqueças destes aquando
da fase de candidatura.
Como funciona o OLS – Online Linguistic Support
É uma ferramenta online de apoio linguístico aos estudantes de mobilidade e é
gratuita.
Todos os alunos abrangidos pelo OLS terão obrigatoriamente de realizar um teste de
avaliação de conhecimentos linguísticos antes e depois do seu período de
mobilidade. Com base nos resultados do primeiro teste e nas licenças atribuídas à
UM, será dada a oportunidade a alguns estudantes de realizarem um curso de língua
online. O OLS oferece apoio nas seguintes línguas: alemão, búlgaro, checo, croata,
dinamarquês, eslovaco, espanhol, finlandês, francês, grego, húngaro, inglês, italiano,
neerlandês, polaco, português, romeno e sueco.
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5. AVALIAÇÃO
Onde/como serei avaliado?
Uma vez que serás avaliado pela Universidade que te receber, deverás
submeter-te às metodologias de avaliação da mesma.
Posso pedir equivalência de UC concluídas no estrangeiro ao abrigo do
programa Erasmus?
Terás pleno reconhecimento académico, se concluíres, com sucesso, o plano
de estudos na Universidade estrangeira. No final do período de mobilidade, a
Universidade de acolhimento envia o “Transcript of Records” à Universidade
do Minho, com as tuas classificações e os correspondentes créditos ECTS
(“European Credit Transfer and Accumulation System”), com o qual o teu
Coordenador Académico na Universidade do Minho dará início ao processo
de reconhecimento académico. Este processo é posteriormente remetido
para os SRI, que se encarregarão de o encaminhar para os Serviços
Académicos, onde serão lançadas as tuas classificações.
O que são os créditos ECTS?
O ECTS é o Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos.
Trata-se de um instrumento aplicado à mobilidade de estudantes,
certificando a nível Europeu e que se destina a promover transparência e a
facilitar o reconhecimento académico. No âmbito do ECTS, um ano letivo
corresponde normalmente a 60 créditos ECTS, um semestre a 30 créditos e
um trimestre a 20 créditos, considerando que 1 crédito ECTS é equivalente a
25-28 horas de trabalho do estudante.
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Como serão decididas as notas que vou ter na UM?
As metodologias adotadas no âmbito do processo de reconhecimento
académico conversão dos resultados obtidos para a escala de avaliação da
UM, estão, principalmente, à responsabilidade do Coordenador Académico
de cada área de estudos.
O método de reconversão faz-se partindo da escala ECTS e tendo em conta a
média das notas dos alunos que fizeram a UC cá. Se, por exemplo, tiveres
nota máxima (20 valores) numa Unidade Curricular na Universidade de
acolhimento, não significa que consequentemente terás 20 valores cá. Se a
nota mais alta atribuída na UC a que pretende equivalência tiver sido, por
exemplo, um 17, essa será a nota atribuída.
Quantos créditos poderei realizar em Erasmus?
O número de créditos a realizar em Erasmus num semestre é no máximo 35
e no mínimo 25, já num ano letivo o máximo é de 65 e no mínimo 35
créditos. A diferença de ECTS entre as UCs que te propões a fazer e aquelas a
que pretendes obter equivalência não pode ser superior a 3 ECTS. Deves
procurar equilibrar ao máximo a carga de trabalho que efetuarás na
Universidade de acolhimento e os créditos equivalentes na UM.
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Quem escolhe o plano de estudos que irei realizar em Eramus?
O teu Coordenador Académico na UM irá orientar-se na escolha do plano de
estudantes, juntamente com o Coordenador Académico na Universidade de
destino. Podes também contar com o seu apoio durante o teu período de
mobilidade.
Antes de partires, será acordado o plano de estudos, sendo que será
elaborado um Contrato de estudos (“Learning Agreement for Studies”), que
será assinado pelos Coordenadores Académicos e Institucionais de ambas as
Universidades. Será também elaborado um Plano de Reconhecimento
Académico, documento interno que explicita a correspondência entre os
planos de estudos, a realizar nas Universidades de acolhimento e de origem.
Atenta no facto de existir a particularidade de não poderes realizar cadeiras
processuais durante o teu intercâmbio.
Poderei realizar UCs em atraso?
Sim, poderás realizar UCs em atraso, desde que não sejam de Processo.
E seu eu reprovar às UCs na Universidade de destino? O que acontece?
Se reprovares a uma UC na Universidade de destino, ficarás sem equivalência
à(s) correspondentes(s) na UM. Terás sempre a possibilidade de realizar
exames na UM em época de recurso e/ou especial, caso o docente o permita.
Contudo, como não frequentaste as aulas cá, não é recomendável.
Se o teu insucesso académico durante o teu período Erasmus for total, terás
de devolver na totalidade a bolsa de mobilidade Erasmus+ que te foi
atribuída.
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6. APOIOS MONTÁRIOS
Haverá Bolsas disponíveis?
A partir do momento em que és selecionado para o programa Erasmus+,
tornas-te automaticamente candidato a uma bolsa de mobilidade Erasmus+.
Contudo, pode acontecer que não venhas a receber a bolsa de mobilidade,
uma vez que as bolsas atribuídas à UM poderão não ser suficientes para
todos os candidatos.
Quais os critérios de atribuição de bolsas?
As bolsas serão distribuídas seguindo a lista ordenada dos alunos
selecionados (entregues pelo Coordenador Académico aos SRI), atendendo,
também ao país de destino e à duração do Erasmus. De notar que, para
atribuição de bolsa, 5 meses (150 dias) será o período máximo financiado.
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Qual o valor da Bolsa de Mobilidade Erasmus+?
O valor das mesmas irá depender do país e do tempo do teu intercâmbio e é
definido anualmente. Se tiveres curiosidade, aqui tens do ano 2018/2019

Estas bolsas apenas se destinam a cobrir despesas suplementares,
resultantes da realização de um período de estudos noutro país, ou seja,
pretendem colmatar a diferença entre o nível de vida do país de origem e o
país de acolhimento (não são bolsas de subsistência, mas sim de mobilidade)
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E se seu já receber uma bolsa de estudos?
Podes cumular esta bolsa de mobilidade Erasmus+ com outra bolsa de
estudo, desde que não seja financiada pela Comissão Europeia.
Além do mais, no caso de seres beneficiário dos SASUM, serás
automaticamente beneficiário de uma bolsa complementar Erasmus+.
Existe algum financiamento extra para estudantes com necessidades
especiais?
Existe também um financiamento adicional previsto para estudantes cujo
estado de saúde não permita que o intercâmbio seja realizado sem este
apoio.
Caso te encontres nesta situação, a Agência Nacional Erasmus disponibiliza
um apoio financeiro adicional aos alunos de mobilidade que apresentem
alguma necessidade especial.
Deverás expor a tua situação aos SRI, para te informares acerca dos
procedimentos de candidatura e documentos que terás obrigatoriamente de
apresentar. O pedido de apoio financeiro deverá ser enviado à Agência
Nacional Erasmus, através dos SRI, até 60 dias antes do início da mobilidade,
tendo como data limite o dia 31 de maio de cada ano académico.
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O que acontece se eu quiser regressar?
É importante reteres que poderás de ter de devolver a tua bolsa de
mobilidade. Em que situações?
Se por alguma razão, desistires do programa e regressares, terás de devolver
a Bolsa de Mobilidade Erasmus+ e retomar os teus estudos. Na UM.
Apenas não terás de devolver a totalidade da Bolsa se ficares, no mínimo,
três meses na Universidade anfitriã e obtiveres algum aproveitamento
académico, o que significa que terás de devolver o valor correspondente ao
período em que não estiveste na Universidade.
Se essa tua desistência não for devidamente justificada, não poderás voltar a
candidatar-te aos programas de intercâmbio da UM nos próximos anos
letivos.
Tenho que pagar propinas na Universidade de destino?
Não, os alunos Erasmus+ estão isentos do pagamento de propinas ou outras
taxas de inscrição na Universidade do destino. São, porém, obrigados a
continuar a pagar as propinas na UM.
No entanto, algumas taxas poderão ser cobradas, tais como seguros
escolares, quotas de associações de estudantes, utilização de fotocopiadoras,
produtos laboratoriais, etc.., numa base de igualdade para com os estudantes
locais.
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