
// ESTUDOS

// ESTÁGIOS

// STAFF (Docentes e Técnicos) 

CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

Preencher os critérios gerais de elegibilidade dos 
programas; 

Respeitar os prazos de candidatura aplicáveis 
aos programas de mobilidade;

Contatar o RMIC (Representante para Mobilidade 
Internacional do Curso), que auxiliará na identifi-
cação da instituição de acolhimento e na defini-
ção do Plano de Estudos/Estágio;

Recolher informação sobre o país e instituição 
de acolhimento e trocar impressões com outros 
estudantes que já participaram em programas de 
Mobilidade (IN ou OUT).

OUTGOING 
MOBILIDADE DE ESTUDANTES, 
DOCENTES E TÉCNICOS

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS E CANDIDATURAS

Acede ao Portal Mobilidade Net (programas Outgoing) 
e pesquisa as instituições parceiras no âmbito do teu 
curso / área de formação

Mobilidade Net: 
https://mobilidade.ipbeja.pt

Mais informações:
Gabinete de Relações Internacionais 
ESTIG - Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Gab. 25
Tel: +351 284 314 400  |  e-mail: gri@ipbeja.pt

Sessões de Esclarecimento a estudantes no GRI: terças 
e quintas feiras, das 09h30 -às 12h30 e das 14h às 16h

www.ipbeja.pt



MOBILIDADE ESTUDOS
A tua oportunidade de viver noutro país, estudar numa 
instituição parceira, com pleno reconhecimento académico

ERASMUS
Período de aprendizagem numa Instituição de Ensino Superior 
Europeia, parceira do programa, com acesso a apoio linguístico 
gratuito (OLS – Online Linguistic Support).

BARTOLOMEU DE GUSMÃO (Brasil)
Período de mobilidade numa Instituição de Ensino Superior 
brasileira.

COOPERAÇÃO COM MACAU
Período de estudos no Instituto Politécnico de Macau.

MOBILIDADE ESTÁGIO
Reforça as tuas competências e beneficia da oportunidade 
de realizar uma experiência profissionalizante em contexto 
internacional

ERASMUS ESTÁGIOS
Programa de Mobilidade Internacional, que te permite realizar 
uma experiência profissional, de âmbito curricular ou apenas 
como complemento à tua formação, numa empresa/organização 
localizada noutro país participante do programa ERASMUS.

MOBILIDADE STAFF
(Docentes e Técnicos)

A realização de uma missão de ensino / formação em contexto 
internacional promove a valorização pessoal e profissional e 
reforça as competências linguísticas

ERASMUS DOCENTES E TÉCNICOS
Programa de Mobilidade Internacional, que possibilita aos 
docentes e técnicos do IPBeja a realização de uma missão 
de ensino / formação numa instituição parceira no âmbito do 
Erasmus. Para a mobilidade docente é necessário existir acordo 
bilateral assinado, enquanto para a mobilidade de técnicos será 
suficiente o acordo de formação.

MOBILIDADE NACIONAL
Reforça a tua aprendizagem, beneficiando de uma experiência 
de mobilidade em Portugal

VASCO DA GAMA
Programa de Mobilidade Nacional, entre Escolas do Ensino 
Superior Politécnico, promovido no âmbito do Conselho 
Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), 
que permite aos estudantes do IPBeja realizarem um período 
de mobilidade (estudo ou estágio) noutra Instituição do Ensino 
Superior Politécnico.

Duração: 1 a 2 semestres
Destinatários: Estudantes do IPBeja de Licenciatura ou Mestrado
Candidaturas: 1ª fase em fevereiro e 2ª fase em setembro
Bolsa de Mobilidade 
Complemento de Bolsa IPBeja (250,00€)

Duração: máximo 5 dias (8 horas de trabalho)
Destinatários: Docentes e Técnicos do IPBeja
Candidaturas: Sujeito a convite (lançado no início do ano letivo)
Bolsa de Mobilidade ERASMUS

Duração: 1 a 2 semestres
Destinatários: Estudantes do IPBeja de Licenciatura ou Mestrado
Candidaturas: 1º semestre até 15 de maio e 2º semestre até 15 
de novembro

Duração: 2 – 12 meses
Destinatários: Estudantes do IPBeja de CTESP, Licenciatura ou 
Mestrado e recém-graduados (até 12 meses após a obtenção  
do grau)
Candidaturas: Abertas em permanência (365 dias/ano)
Bolsa de Mobilidade 
Complemento de Bolsa IPBeja (250,00€)
Apoio Linguístico Gratuito (OLS – Online Linguistic Support)


