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ERASMUS+ 

• É o programa da União Europeia de apoio à educação, formação, juventude e 
esporte.
• Financia projetos e bolsas de estudos.
• Promove a cooperação entre os países da UE e a cooperação internacional do bloco 
com outros países e regiões.

O orçamento total reservado para esta chamada é 
EUR 2,7 bilhões

Cooperação Internacional entre Países do Programa e Países Parceiros: 
Países do Programa: Estados Membros da UE.
Países Parceiros: Todos os outros países do mundo.
Número mínimo necessário de países para o programa: 2

O orçamento para a América Latina representa quase 
5% do orçamento inteiro



ERASMUS+
Oportunidades de cooperação em
educação superior com IES dos países parceiros
1. Ação-chave 1: 

1. Mobilidade individual nos domínios: da juventude; do ensino superior; do EFP, do ensino escolar 
e da educação de adultos

2. Mestrados Conjuntos Erasmus Mundus
2. Ação-chave 2: 

1. Parcerias estratégicas nos domínios: da juventude; da educação e da formação
2. Alianças: do conhecimento; de competências setoriais
3. Reforço de capacidades nos domínios do ensino superior; da juventude

3. Ação-chave 3:
1. Encontros entre jovens e decisores do setor da juventude

4. Ações Jean Monnet:
1. Cátedras 
2. Módulos 
3. Centros de Excelência 
4. Apoio a Instituições e Associações, Redes, Projetos

5. Desporto :
1. Parcerias de colaboração 
2. Pequenas parcerias de colaboração 
3. Eventos desportivos europeus sem fins lucrativos 



ERASMUS+ 
Informações adicionais:

O guia do programa de 2018 está disponível na seção ABMES International, e também
online, em formato acessível, o que torna mais fácil encontrar a informação que se 
procura.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-
to-read-programme-guide_pt

Como aplicar
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_pt

Para navegar no site do Erasmus+
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pt

Projetos que já foram financiados: Erasmus+ Projects Results (Inglês)
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects

https://abmes.org.br/abmes-internacional
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pt
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_pt
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pt
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects


ERASMUS+
EU contatos

Delegação da União Europeia no Brasil
SHIS QI 07 Bloco A - Lago Sul - Brasília-DF - 71.615-205 - Brasil
Tel.: 55 (61) 2104-3122 - Fax: 55 (61) 2104-3141
Website: https://eeas.europa.eu/delegations/brazil_pt

https://eeas.europa.eu/delegations/brazil_pt


Os prazos para aplicar terminam 
em fevereiro/2018 (existem 
ações com dias diferentes), 

às 12h (meio-dia), hora 
de Bruxelas.

Boa sorte!
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