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editorial
No quadro das suas políticas de reforma do Ensino Superior, a Europa tem encetado programas
e medidas que visam reforçar a sua afirmação
internacional como espaço de referência no ensino superior e área de excelência na investigação.
O programa Erasmus de mobilidade de estudantes é um caso de sucesso que ultrapassou o
plano académico e se tem vindo a assumir como
um instrumento decisivo no reforço da coesão
e identidade europeias. Até ao ano de 2009, 2
milhões de estudantes europeus participaram
num programa de mobilidade e espera-se que
este número possa crescer para 3 milhões no
ano de 2012. Recentemente, em Abril de 2009,
os Ministros do Ensino Superior dos países da
União Europeia (Leuven Communiqué), no que
constitui um desafio muito ambicioso, estabeleceram como meta para a mobilidade no espaço
europeu que, até ao ano 2020, pelo menos 20%
de todos os jovens da UE, isto é 1 em cada 5, deveriam ter uma experiência de mobilidade num
país estrangeiro, dentro ou fora do espaço europeu. Em consonância, foi estabelecido o “Green
Paper. Promoting the learning mobility of Young
People”, em articulação com a iniciativa “Youth
on the move”, do Presidente da Comissão Europeia. Estabelecido o consenso sobre a importância da mobilidade, os diferentes actores políticos
e sociais, dentro e fora das universidades, iniciaram já o debate sobre as formas de o concretizar
e as medidas para o promover.
Também os USA, tradicionalmente um país de
acolhimento, pretendem reforçar a mobilidade
dos seus estudantes em experiências fora do
país. Os USA têm hoje cerca de 18 milhões de
estudantes no ES, dos quais 3% são estudantes internacionais. Todavia, apenas 1.3% dos
estudantes de ES americanos fazem estudos
no estrangeiro, 90% dos quais são estudantes
pré-graduados (Hassafa, 2009). Neste contexto,
a “Simon-Lincoln Initiative” tem como objectivo
que 1 milhão de estudantes norte-americanos
possam vir a ter uma experiência de estudo
no estrangeiro até ao ano de 2015 (Grothus,
2009).
Nos países da América Latina, enquanto se vão
estruturando alguns programas e medidas específicas, as principais estratégias de internacionalização (Theiler, 2005; Laus, Morosini, 2005;
Sanchez, 2005; Gacel-Ávila, 2005) passam por
uma crescente participação em redes e parcerias internacionais, pela criação de programas
conjuntos ou de dupla titulação com universidades estrangeiras, pelo desenvolvimento de
projectos conjuntos com centros de investigação
estrangeiros e por uma crescente participação
de estudantes, docentes e investigadores em
programas de mobilidade. Torna-se, pois, necessário estabelecer metas para a mobilidade e desenvolver os programas em apoio destas metas.
Voltaremos a este assunto.

António Marques
Coordenador do Projecto MUNDUS 17

Representantes das instituições parceiras da América Latina na reunião técnica na U.Porto

NOTÍCIAS
U.Porto acolhe parceiros Erasmus Mundus da América Latina
Decorreu na U.Porto, de 1 a 5 de Março, um encontro com representantes dos serviços
de relações internacionais de universidades brasileiras, paraguaias e uma uruguaias que
integram o projecto MUNDUS 17. Esta reunião técnica teve como objectivos a discussão
dos procedimentos de implantação dos projectos em áreas como as candidaturas,
bolsas e formas de recepção aos estudantes de mobilidade. Ao longo de cinco dias,
os participantes puderam ainda conhecer o trabalho desenvolvido pelos Serviços de
Cooperação Internacional da U.Porto, reunir com responsáveis de faculdades e assistir
à sessão de recepção aos estudantes de mobilidade internacional que vão estudar na
Universidade anfitriã neste segundo semestre.
No final de uma semana intensiva de trabalho, a satisfação era dominante entre o
grupo.“Vamos mais bem preparados para facilitar e promover a mobilidade dos nossos
estudantes”, referia Pascoal Torres Muniz, Vice-Reitor da Universidade Federal do Acre
(Brasil). Uma opinião partilhada por María Salvo Payssé, da Universidad de la
República (Uruguai): “Para nós, que estamos a começar a trabalhar com o
tema de mobilidade, foi uma semana ilustrativa e formativa, sobretudo pelo
contacto próximo com o trabalho que a U.Porto desenvolve no terreno”,
nota a responsável.
Num encontro em que Benjamin Kopelman, Coordenador
de Assuntos Internacionais da Universidade Federal
de São Paulo, espera que tenha sido reforçada “a
cooperação entre as universidades latino-americanas”,
não faltaram também elogios às políticas adoptadas pela
U.Porto ao nível da cooperação internacional. Enquanto
Pascal Torres Muniz destacou “o excelente acolhimento” que
a U.Porto dá aos estudantes de mobilidade estrangeiros”, já
María Salvo Payssé sublinha “a forma como a Universidade
se abre à sociedade” a partir da “vinculação com empresas e
instituições ligadas à investigação científica”.
No último dia do encontro, houve ainda oportunidade para duas reuniões
com os vice-reitores da U.Porto, Maria de Lurdes Correia Fernandes e
António Marques. No primeiro, os participantes puderam inteirar-se das
mudanças introduzidas no ensino europeu pelo Processo de Bolonha,
coube a António Marques vincar o papel estratégico que a internacionalização
assume hoje na Universidade realçando a importância de “uma aproximação
crescente do Porto à América Latina”.

Vagas disponíveis para mobilidade – 2a Call
Estão abertas as candidaturas ao Projecto MUNDUS 17 para estudantes de doutoramento
e investigadores de pós-doutoramento (TG1 e TG3 do Brasil), estudantes de licenciatura
e de mestrado (TG3 do Paraguai) e estudantes de mestrado, doutoramento e investigadores de pós-doutoramento (TG1 e TG3 do Uruguai) que tenham interesse em realizar um
período de mobilidade numa das instituições parceiras do consórcio.
Os detalhes do processo de candidatura estão disponíveis no website oficial do consórcio
(http://mundus17.up.pt), onde estão também disponíveis informações acerca do projecto. As áreas de estudo elegíveis no âmbito deste projecto são: Ciências Agrárias, Educação e Formação de Professores, Engenharia e Tecnologia, Ciências Médicas, Ciências
Naturais e Ciências Sociais.
O prazo final é o dia 31 de Março, tendo como referência a hora central europeia.

Vagas 2ª Call

EUROPA

Tipos de
mobilidade

Bolsas

Meses

Valor mensal

Doutoramento

5

6		

1.500€

Pós-Doutoramento

4

6		

1.800€

AMÉRICA LATINA
BRASIL - Target GRoUP 1
Tipos de
mobilidade
Doutoramento
Pós-Doutoramento

Bolsas
5

Meses
6

		

Bolsas

Meses

5

10 		

2

10		

Bolsas

Meses

1

34

Valor mensal
1.500€
1.800€

Brasil - Target GRoUP 3
Tipos de
mobilidade
Doutoramento

Bolsas
2

Meses

Valor mensal

34		

1.500€

Paraguai - Target GRoUP 3
Tipos de
mobilidade

Bolsas

Meses

Valor mensal

Graduação 		

1

6		

1.000€

Mestrado		

1

10		

1.000€

URUGUAI - Target GRoUP 1
Tipos de
mobilidade

Bolsas

Meses

Bolsas
2

Meses

Mestrado 		

		

Doutoramento

					

Pós-Doutoramento

1

6

1

20

Bolsas

Meses

		
2

34

10		

Mestrado 		
Doutoramento

Bolsas

Meses

1
		

Bolsas

Meses

20				
1

34

1.000€
1.500€
1.800€

URUGUAI - Target GRoUP 3
Tipos de
mobilidade

Valor mensal

Valor mensal
1.000€
1.500€

OS BASTIDORES DO MUNDUS 17

Como classificaria a receptividade e o impacto que o Projecto MUNDUS 17 teve na
comunidade académica da sua Universidade? O programa Erasmus Mundus é um
aspecto fulcral na UVA. Este projecto dános a possibilidade de cooperar com instituições do Brasil, Paraguai e Uruguai numa
estrutura bem fundamentada e com um
apoio financeiro sólido da Comissão Europeia, o que é um instrumento valioso para
atingir os objectivos da UVA em termos de
internacionalização.
Com quais das instituições parceiras europeias a sua Universidade já tinha cooperação anterior à implementação deste
projecto? A UVA já tinha cooperação estabelecida com a Universidade Federal de
São Paulo e a Universidade Federal do Ceará no Brasil e a Universidade da República
no Uruguai. A Universidade de Valladolid é
responsável pelo secretariado do Grupo
Tordesillas, uma associação de universidades para instituições de Espanha, Portugal
e Brasil no âmbito da qual foram criadas
sinergias para a cooperação sustentável
entre instituições brasileiras do projecto.
Considera que as actividades desenvolvidas no âmbito do projecto têm contribuído para o aprofundamento da cooperação
já existente com as instituições parceiras
na Europa? Certamente, até porque já estamos no processo de acolhimento: 4 estudantes de graduação e 2 de doutoramento
já se encontram na UVA e esperamos receber mais bolseiros. Alguns são professores
universitários, o que permitirá a discussão
de futuras possibilidades de cooperação.
Neste momento, estamos em contacto
com algumas instituições parceiras e esperamos desenvolver futuros projectos.

Mar Fernández Sáinz
Universidade de Valladolid
Serviço de Relações Internacionais
Coordenadora do Projecto MUNDUS 17

Em que medida este projecto contribuiu
para o estabelecimento de novas ligações de cooperação? O projecto permite
o contacto com parceiros com quem não
tínhamos ligações anteriores e também
um profundo envolvimento da instituição
através da pessoa de contacto do projecto
e os bolseiros a diferentes níveis.
Considera que este projecto pode ser a
base para o desenvolvimento de situações de co-tutela ao nível de doutorado
(mobilidade de doutorado sandwich com
duração igual ou superior a 10 meses)?
As teses de co-tutela são o maior valor
acrescentado deste projecto, no qual estamos extremamente interessados. Já temos
experiência no estabelecimento de co-tutelas em outros projectos Erasmus Mundus
com a América Latina que coordenamos.
Em que grau a implantação das actividades no âmbito deste projecto contribuiu
para uma melhor organização das estruturas internas dos serviços de cooperação internacional da sua instituição?
No âmbito dos programas Erasmus Mundus, a UVA criou uma nova estrutura dentro
do Serviço de Relações Internacionais, estabelecendo comunicação directa e constante com outros serviços universitários
como o Serviço de Estudos de Graduação
e o Serviço Financeiro.
Considera possível a continuação de algumas actividades de cooperação com
as instituições parceiras do consórcio,
mesmo sem o financiamento concedido
pelo Programa Erasmus Mundus? Que actividades em concreto?
O projecto permite um contacto directo
entre académicos - aspecto crucial na sustentabilidade do projecto - que identificam
áreas comuns de interesse em educação
e investigação para se candidatarem a financiamento no âmbito de convocatórias
nacionais: Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ministério da Educação e Ministério
de Investigação. A UVA oferece também
bolsas para estudos de mestrado para nacionais de países terceiros, com prioridade
para o Brasil e a Índia.

MUNDUS 17 na
primeira pessoa
Cheguei a Barcelona há pouco tempo, mas
a experiência que tenho vivido tem sido
inigualável. Iniciei a mobilidade duas semanas antes do início do ano lectivo para
efectuar um curso de catalão e recomendo
chegar com alguma antecedência à cidade
de acolhimento para poder tranquilamente
procurar um lugar para morar e aproveitar
para percorrer a cidade e arredores, que
no caso de Barcelona, tem bastante para
conhecer. Desde a minha chegada, a experiência tem sido incrível. Chegar a uma cidade nova, com a sua história, a sua gente
e os seus costumes num país distante num
novo continente permite-nos experienciar
diferentes impressões e viver coisas novas
a todo o momento; não só é possível conhecer novos lugares a todo o instante mas
também conhecer-se a si próprio, ao viver
um quotidiano diferente do que se está habituado e ao conhecer e fazer amigos de
todas as partes do mundo com as suas línguas e costumes diferentes. Relativamente
à Universidade e às aulas, é fascinante poder experimentar um método de ensino e
avaliação diferente de Uruguai, mais dinâmico e que representa um maior desafio.
Até ao momento, a minha experiência tem
sido única e tem ultrapassado todas as expectativas e espero continuar a viver coisas
novas, conhecer outras gentes e lugares e
ao mesmo tempo conseguir enfrentar o desafio académico de um método de estudo a
que não estou habituada e conseguir superar-me em todos os aspectos, agradecendo
sempre esta enorme oportunidade
que me foi dada.

Nome: Maria Emilia Bazzano
Estudante de Graduação
Instituição de origem:
Universidade de la República
Instituição de acolhimento:
Universidade de Barcelona

Conhecer MELHOR...
Universidade Justus Liebig

Agenda
Janeiro/Fevereiro
Reuniões de preparação da mobilidade
com bolseiros em cada instituição de origem
A Universidade Justus Liebig de Giessen,
fundada em 1607, é uma universidade moderna com um espiríto internacional e um
sentido de tradição. Tem à disposição uma
vasta gama de disciplinas de uma Universidade tradicional enfatizando as ciências
naturais e estudos culturais. A Universidade dedica-se ao ensino e à investigação de
excelência. Tem o nome de um dos mais famosos cientistas: Justus Liebig, que se tornou professor de Química na Universidade
no século XIX e que leccionou durante mais
de 30 anos em Giessen. Uma vasta gama
de disciplinas e programas de cooperação
internacional na área da investigação, ensino e estudo testemunha a competitividade
da JLU tanto a nível nacional como internacional.

Recentemente, a JLU foi bem sucedida no
contexto da iniciativa alemã “Iniciativa Excelência”. O programa promove investigação universitária de topo e tem como objectivos o estabelecimento de núcleos de
investigação com visibilidade internacional
na Alemanha. A Universidade Justus Liebig
atingiu um resultado impressionante neste
programa nacional: o Centro de Graduação
Internacional para o Estudo da Cultura e o
Núcleo de Investigação Sistema Cárdio-Pulmonar foram fundados com um orçamento inicial de 25 milhões Euros para cinco
anos. O perfil único da JLU na área das Ciências Naturais e os seus bem sucedidos
programas de graduação nas humanidades moldam o futuro da Universidade: o
Centro de Graduação Internacional para as
Ciências Naturais oferece um programa de
graduação multidisciplinar, conciso e estruturado para todas as disciplinas oferecidas
nesta área na JLU. Integra os campos da
Medicina Humana, Medicina Veterinária,
Psicologia, Biologia, Química, Nutrição e
Agricultura. Giessen, cidade com 75.000
habitantes e 30.000 estudantes, situa-se
no coração do Hesse e está rodeado pelo
romântico vale de Lahn com colinas repletas de árvores. A cidade tem uma das mais
altas concentrações de estudantes na Alemanha, tendo, por isso, uma vasta gama
de ofertas culturais.
Para quem queira fazer esqui aquático nos
lagos próximos, fazer remo no Rio Lahn,
caminhadas nas reservas naturais e áreas
recreativas de Vogelsberg e Wetterau, visitar castelos medievais ou para os que preferem cinema, teatros e museus – Giessen
e os seus arredores têm todas estas opções.

Janeiro a Março
Início das primeiras mobilidades
MUNDUS 17
2º Semestre europeu
Início em Janeiro/Fevereiro/Março e término em Junho/Julho/Agosto
1º Semestre América Latina
Início em Fevereiro/Março/Abril e término
em Julho/Agosto/Setembro
Fevereiro/Março
Sessões de boas-vindas com os bolseiros
em cada instituição de acolhimento
15 de Fevereiro a 31 Março
2ª Convocatória
Processo Avaliação
1 a 12 Abril
Validação pelas instituições de origem
13 a 23 de Abril
Selecção pelas instituições de acolhimento
26 a 30 Abril
Análise pelo Comité Científico
3 a 7 de Maio
Confirmação pelos parceiros
14 de Maio
Comunicação dos resultados da selecção
aos bolseiros
14 de Maio
Início dos preparativos para articulação
das mobilidades

		

Contactos mundus 17:
Instituição coordenadora,
Universidade do Porto
Email: mundus17@reit.up.pt
Website: http://mundus17.up.pt

