
Erasmus+Cooperação da 
União Europeia -
Educação 
Superior

Maria Cristina Araujo 
von Holstein-Rathlou

ABMES, 8 DE 
NOVEMBRO DE 2016

Erasmus+



Erasmus+

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 da UE com outros paises 
e regiões.  
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Cooperação Internacional entre Países do 
Programa e Países Parceiros

Países do Programa Países Parceiros

Estados Membros da UE:
Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, 

República Tcheca, Dinamarca, Estônia, 

Finlandia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, 

Irlanda, Itália, Letônia, Lituania, Luxemburgo, 

Malta, Paises Baixos, Polônia, Portugal, 

Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, 

Suécia, Reino Unido

Outros países do programa:
Islândia, Liechtenstein, Noruega, Macedonia, 

Turquia.

Todos os outros países do 

mundo.
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Oportunidades de cooperação em 
educação superior com IES dos 
países parceiros

Mobilidade Internacional de Créditos
(International credit mobility)

 Mestrados Conjuntos

 Reforço das Capacidades em Educação
Superior 

 Jean Monnet



Erasmus+

Mobilidade 
de Créditos
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Mobilidade de Crédito

• Estudos de curta duração para obtenção de um 
título acadêmico no país de origem. 

• O Programa pretende financiar 135.000 bolsas de 
estudos para mobilidade entre a União Europeia e 
os países parceiros (2014-2020)

• Mobilidade para graduação, mestrado e doutorado
– mas também para pessoal acadêmico. 
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Mobilidade de Créditos 
Como funciona? 

• As IES brasileiras precisam estabelecer
acordos inter-institucionais com as IES do 
Programa. 

• Os acordos inter-institucionais estabelecem o quadro para o 
envio e acolhida de estudantes e de pessoal acadêmico, 
com bolsas de estudos. 

• 3 – 12 meses para estudantes

• 5 – 60 dias para pessoal acadêmico
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Mobilidade de Crédito
Como se candidatar?

• Novos projetos de mobilidade internacional no âmbito de 
acordos inter-institucionais serão selecionados em 2017. 

• Apenas as IES dos países do programa podem enviar
candidaturas, submetidas às Agências Nacionais dos Países
do Programa. 

• As IES dos países parceiros, interessadas em participar, 
devem fortalecer seus vínculos com IES dos países do 
programa. 

Edital publicado em: 20/10/2016
Prazo limite para apresentação de propostas: 2 de

fevereiro de 2017 (12h00 horário de Bruxelas)
para projetos com início em 1 de junho de 2017.
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Mobilidade Internacional de Créditos

• Acordos Inter-institucionais
estabelece os fluxos de mobilidade
e as condições.  

• Devem ser assinados antes do 
início do programa de mobilidade. 

ec.europa.eu/education/opportunities/
higher-education/quality-
framework_en.htm

• Acordo de Aprendizagem
para estudantes

• Acordo de Mobilidade
para pessoal acadêmico

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
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Bolsas de Estudos  

Estudantes

• Com destino aos paises do 
programa

€850, 
€800, 
€750

• Com destino aos paises
parceiros

€650

Grupo 1
Custo de 

vida elevado

DK, IE, FR, IT, 
AT, FI, SE, 
UK, LI, NO

Grupo 2
Custo de 

vida médio

BE, CZ, DE, 
EL, ES, HR, 
CY, LU, NL, 

PO, SI, IS, TR

Grupo 3
Custo de 

vida baixo

BG, EE, LV,
LT, HU, MT,  
PL, RO, SK,

FYROM
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Custos unitários/pessoal acadêmico

País do Programa Per Diem

DK, IE, NL, SE, UK 160

BE, BG, CZ, EL, FR, IT, CY, 
LU, HU, AT, PL, RO, FI, IS, 

LI, NO, TR
140

DE, ES, LV, MT, PO, SK, 
FYROM 

120

EE, HR, LT, SI 100

Países parceiros 160
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Despesas com viagens (1 EUR = 3.63 BRL)

Distância (km) € / participante

100 - 499 180

500 - 1999 275

2000 - 2999 360

3000 - 3999 530

4000 - 7999 820

≥8000 1100
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Erasmus+ 1º Edital: RESULTADOS

 888 bolsas para mobilidade individual para a América 
Latina para estudar, ensinar e participar de formação nos 
países do programa. 

 218 Brasileiros 

 440 bolsas para mobilidade individual dos paises do 
programa para estudar, ensinar ou realizar formação na 
América Latina (somente nível de doutorado e pessoal
acadêmico).

134 europeus com destino ao Brasil 
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Vale destacar!!!

• As IES brasileiras devem ser pro-ativas e tomar
iniciativa de estabelecer contatos com IES dos
países do programa.

• Os estudantes e pessoal acadêmico devem
procurar informações junto aos escritórios de
intercâmbio internacional de suas respectivas
instituições.
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Erasmus Mundus
Joint Master
Degrees

Mestrados 
Conjuntos
Erasmus
Mundus
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Mestrados Conjuntos Erasmus 
Mundus 

• Cursos de mestrado oferecidos por consórcios de 
IES dos países do programa (pelo menos 3 & 
parceiros) que visam atrair os melhores
estudantes do mundo inteiro, oferecendo bolsas
de estudos.

• 2014-2020: 350 novos cursos de mestrados serão
selecionados.

• 30.000 bolsas de estudos serão oferecidas para 
os cursos de mestrado EM selecionados. 
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Mestrado Conjunto Erasmus Mundus 

• Exige que o programa de estudos seja realizado em pelo 
menos 2 países do programa participantes no consórcio. 

• Tem duração de 12, 18 ou 24 meses (60, 90, 120 ECTS)

• Deve levar à obtenção de um grau conjunto, duplo ou 
múltiplo a todos os estudantes que tiverem êxito.

•

• Oferece bolsas de estudos para estudantes do mundo 
inteiro. 
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Bolsas de estudos para os Mestrados

Estudantes dos países
parceiros

Estudantes dos 
países do programa

Contribuição para 
custos de 
participação

Até
€ 9.000 por ano

Até
€ 4.500 por ano

Contribuição para 
custos de viagens

€ 2.000 por ano para 
trechos inferiores a 4.000 

km

€ 3.000 por ano se a 
distancia for superior a 

4.000 km

€ 1.000 
por ano

Contribuição para 
despesas de 
instalação

€ 1.000

Bolsas de estudos
(max 24 meses)

€ 1 000
por mês

€ 1.000
por ano
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Como instituição… 

• Edital publicado em 20/10/2016 

• Candidaturas devem ser enviadas pelas IES dos 
países do programa em nome do consórcio composto
por IES dos países do programa e de países parceiros. 

• As propostas de projetos são enviadas para EACEA: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

• Prazo limite para apresentação de propostas: 16 de
fevereiro de 2017 (12h00 horário de Bruxelas) para 
projetos com início entre agosto e outubro  de 2017.

Mestrados Conjuntos
Como candidatar?

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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Como estudante…

• Candidaturas para bolsas de estudos devem ser
enviadas diretamente para a coordenação dos
cursos selecionados. As universidades participantes
são responsáveis pela gestão das bolsas de estudos e
pelos processos seletivos (incluindo os critérios para
participação no programa).

• A lista dos cursos/consórcios selecionados está
disponível em:

• https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/library/scholarships-catalogue_en

Mestrados Conjuntos 
Como candidatar?
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Reforço das Capacidades 
em EducaçãoSuperior

• Programa de cooperação institucional entre IES
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Objetivo do Programa de Reforço das 
Capacidades em Educaçao Superior

Fortalecer as capacidades e contribuir para a 
modernização das IES nos países parceiros. 

• Apoiar a modernização e a internacionalização das IES

• Contribuir para melhorar a qualidade da ES  

• Melhorar o nivel das competências

• Fortalecer a gestão, governança em IES 

• Promover contatos, vínculos e compreensão intercultural 

• Sinergias entre as políticas de ES da UE e de outras regiões
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Reforço das Capacidades: deu continuidade 
aos esforços de programas realizados 
anteriormente

Antes de 2014  Erasmus+

2014-2020

Tempus

ALFA

Edulink

Asia-Link*

Projetos de Reforço

das Capacidades
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Reforço das Capacidades em ES

1.Projetos Conjuntos: Novos currículos, graus 

conjuntos, metodologias de aprendizagem e de ensino, 
desenvolvimento de pessoal, medidas para garantir a 
qualidade, governança, modernização da educação superior 
(mecanismos implementados no âmbito do Processo de 
Bologna como ECTS, reconhecimento de diplomas e de 
periodo de estudos, etc.)

2.Projetos Estruturais: Reformas da ES no plano 

nacional e apoio às políticas nos países parceiros 
(modernização das políticas, políticas implementadas no 
âmbito do Processo de Bologna, governança e gestão dos 
sistemas de educação superior, etc. ). 



Erasmus+

CBHE (Reforço das Capacidades em 
ES). Como funciona?

• Projetos de 2 a 3 anos 

• Projetos implementados por um consórcio de 
instituições 

• O consórcio deverá incluir instituições dos países 
do programa e dos países parceiros 

• O projeto de reforço das capacidades pode ser 
coordenado por uma instituição dos países do 
programa ou por uma organização dos países 
parceiros. 
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CBHE (Reforço das Capacidades em 
ES).  Como enviar uma candidatura? 

• Edital com o convite para apresentação de propostas 
publicado em 20 de outubro de 2016

• Prazo limite para apresentação de propostas: 9 de fevereiro 
de 2017 (12h00 horário de Bruxelas) para projetos com 
início em outubro  de 2017.

As propostas são avaliadas por especialistas em ES:

• Relevância, qualidade do desenho do projeto, qualidade da 
equipe, sustentabilidade, etc. Projetos devem ser enviados 
diretamente para EACEA:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/funding_en

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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Programa Jean Monnet

• Estudos Europeus
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Atividades Jean Monnet 

Estudos europeus para promover a excelência no 

ensino e na pesquisa sobre a integração europeia

em várias disciplinas

Objetivos:

• Aumentar o conhecimento de estudantes & profissionais

jovens sobre tópicos relacionados a União Europeia. 

• Estimular o ensino e a pesquisa sobre a UE 

• Promover o diálogo entre a UE e outras regiões do mundo

na área da educação superior 
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Jean Monnet
Como funciona?

Subvenções a projetos para promover a excelência

por meio de:

• Ensino & pesquisa (Modulos, Cátedras, Centros de 

Excelência);

• Debate sobre políticas com o mundo acadêmico

(redes e projetos); 

• Apoio a atividades de instituições ou de 

associações. 
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Jean Monnet
Como submeter uma candidatura?

• Edital com o convite para apresentação de 
propostas publicado em 20 de outubro de 2016

• Prazo limite para apresentação de propostas: 23 
de fevereiro de 2017 (12h00 horário de Bruxelas) 
para projetos com início em 1 de setembro  de 
2017.

• As candidaturas são apresentadas diretamente 
para a Agência Executiva de Educação e Cultura 
em Bruxelas (EACEA): 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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Passos Importantes

• Mobilidade Internacional de Créditos: Estabelecer parcerias 
com as IES dos países do programa e acordos de cooperação. 

• Mestrados Conjuntos: Estabelecer parcerias com as 
universidades dos países do programa de forma a criar ou 
participar num mestrado.  

• Reforço das Capacidades: Contatar outras IES dos países do 
programa e dos paises parceiros para formar um consórcio.  
Preparar candidatura e enviar para EACEA conforme critérios 
estabelecidos nos editais.  

• Jean Monnet: Preparar candidatura e enviar diretamente para a 
EACEA conforme critérios estabelecidos nos editais . 



• Erasmus+

• http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/index_en.htm

• http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

• Delegação da União Europeia no Brasil 

• SHIS QI 07 Bloco A - Lago Sul - Brasília-DF - 71.615-

205 – Brasil. Tel.: 55 (61) 2104-3122

• Website: 

eeas.europa.eu/delegations/brazil/index_en.htm

• E-mail: cristina.araujo@eeas.europa.eu

Obrigada!

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
mailto:cristina.araujo@eeas.europa.eu

