DICAS PARA ALUNOS OUTGOING

NÚCLEO DE MOBILIDADE E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

CANDIDATURA
Onde me posso candidatar?
No Fénix - Portal Estudante | Participar | Mobilidade.

Quando?
A partir da segunda semana e até ao ﬁm de fevereiro. É o único período de candidatura para o ano letivo seguinte.

Preciso de entregar alguma documentação?
Não é necessário.

Quais os requisitos?
Média mínima de 12,5 (notas contabilizadas até à data da candidatura) e ter 120 ECTS (regulamento de mobilidade
disponível em http://ai.tecnico.ulisboa.pt/ﬁles/sites/52/regulamento_mobilidade.pdf).

Quantas Universidades posso escolher?
Podes escolher de forma prioritária várias universidades de diferentes programas, não há limite no número de
escolhas.

Posso fazer mobilidade na licenciatura?
Apenas através do programa Almeida Garrett (mobilidade nacional).

Posso fazer dois programas de intercâmbio, por ex. Erasmus e SMILE?
No mestrado apenas poderás fazer mobilidade com a duração total de um ano ou 1 semestre no âmbito do programa
Erasmus e 1 semestre no âmbito de outro programa de mobilidade (SMILE) ou acordo bilateral especíﬁco (Brasil, China,
etc.).

UNIVERSIDADE DE DESTINO
Onde encontro a lista de Universidades possíveis?
Para o programa Erasmus, na página web da Área Internacional (https://ai.tecnico.ulisboa.pt/ﬁles/sites/52/acordosbilaterais-2017.pdf) (lista atualizada na 1ª semana de fevereiro). Para outros programas acedes à página web do IST e
escolhes Aplicações Centrais - Dot Técnico - Protocolos, e selecionas como tipo de ação: intercâmbio de estudantes.

Como escolher as universidades?
Consultar a página web da universidade e veriﬁcar se há disciplinas compatíveis (analisando os conteúdos
programáticos).

Há requisitos linguísticos?
Explorar na página web da universidade, pois as aulas poderão ser lecionadas na língua oﬁcial. Em algumas
universidades será obrigatório fazer prova do IETLS ou TOEFL (nomeadamente as do norte da Europa).

E se o calendário académico não for compatível?
Deverás veriﬁcar sempre se onde pretendes estudar as aulas começam na época de exames no IST.

Se for selecionado pelo coordenador de mobilidade do IST, signiﬁca que já fui aceite pela universidade de
destino?
Não, terás ainda de efetuar a candidatura à universidade onde foste colocado. Só depois saberás se foste aceite.

BOLSAS
Há bolsas?
Se escolheres o programa ERASMUS (Europa), há bolsas para alguns alunos, de acordo com a seriação efetuada pelos
coordenadores de mobilidade de cada curso, e tendo como base a tua média.
Para a América do Sul há 10 bolsas Ibero-Americanas (programa SMILE) e 5 Luso-Brasileiras (programa Brasil) que são
atribuídas pelo Banco Santander no valor de 2300€.
As bolsas são concedidas aos melhores alunos de todos os cursos com base na média do aluno até à data da
candidatura. Para que o aluno seja elegível, a universidade de destino deverá fazer parte da lista das universidades que
participam neste programa. Informação adicional está disponível em www.becas-santander.com.

Qual o critério de atribuição das bolsas?
A média ponderada das notas de 1º e 2º ciclo com seriação em cada coordenação de mobilidade.

EQUIVALÊNCIAS
Quem atribui as equivalências?
O coordenador de mobilidade do teu curso.

Como posso saber quem é o meu coordenador de mobilidade?
Na página web do NMCI, em http://ai.tecnico.ulisboa.pt/ﬁles/sites/52/coordenadores-mobilidade.pdf.

Se realizar a mobilidade no 1ºsemestre do 4ºano, posso obter equivalência a uma disciplina do 1ºsemestre
do 5ºano?
Sim, se o teu coordenador de mobilidade autorizar e se a universidade onde foste colocado não adotou o Processo de
Bolonha (ex.: Brasil, China, Japão, etc.).

APOIO ADMINISTRATIVO
Quem me dá apoio administrativo e clariﬁca o que eu tenho de fazer?
O NMCI envia-te um email com as deadlines, procedimentos, e quais os documentos que deverás apresentar para
efetuares a candidatura à universidade onde foste colocado. O email é enviado consoante os prazos de candidatura das
diferentes universidades.

DEPOIS DA MOBILIDADE CONCLUÍDA
Depois da mobilidade como se processam as equivalências?
A universidade onde estiveste envia as notas para ti ou para o NMCI. Caso envie para o NMCI, serás contactado por
email para preencher o formulário "plano de estudos ﬁnal". Apenas originais de documentos com as notas são válidos
para atribuição de equivalências.

Quem faz a atribuição de equivalências e conversão das classiﬁcações?
O coordenador de mobilidade do teu curso.

Para mais informações, contacta o Núcleo de Mobilidade e Cooperação Internacional (NMCI):

Sílvia Santos

Coordenadora

silvia.santos@tecnico.ulisboa.pt

218419545 (ext. 3545)

Ágata Nicolau

Vulcanus, InnoEnergy, Erasmus Mundus, IAESTE,

agata.nicolau@tecnico.ulisboa.pt

218419854 (ext. 3854)

Ana Barbosa

Acordos bilaterais (Brasil, China, Índia, Japão, Rússia),
Almeida Garrett, SMILE, PALOP

ana.barbosa@tecnico.ulisboa.pt

218417550 (ext. 1550)

cristina.sousa@tecnico.ulisboa.pt

218419245 (ext. 3245)

luisa.peixoto@tecnico.ulisboa.pt

218417652 (ext. 1652)

paula.lopes@tecnico.ulisboa.pt

218417685 (ext. 1685)

Austrália, Canadá, EUA, Rede ATHENS

miguel.silveiro@tecnico.ulisboa.pt

218417554 (ext. 1554)

Geral

nmci@tecnico.ulisboa.pt

Cristina Sousa
Luísa Peixoto

Erasmus, Duplos Diplomas, IS:LINK, TIME, CLUSTER

Paula Lopes
Miguel Silveiro

Instituto Superior Técnico
Núcleo de Mobilidade e Cooperação Internacional
Av. Rovisco Pais, nº 1 · 1049-001 Lisboa
Portugal
nmci@tecnico.ulisboa.pt
http://ai.tecnico.ulisboa.pt

