Consórcios entre Brasil e Europa oferecem 400 bolsas
O Programa de Mobilidade Acadêmica entre Brasil e União Européia oferece mais de 400 bolsas
de estudos para universitários, pesquisadores e docentes brasileiros. As oportunidades estão
distribuídas em três consórcios firmados no primeiro edital do Erasmus Mundus - External
Cooperation Window: EBW (Euro Brazilian Windows), EUBRANEX (European-Brazilian Network
of Academic Exchange) e ISAC (Improve Skilss Across Continents). As inscrições para as duas
primeiras opções já estão abertas. Os prazos se estendem até 19 e 25 de novembro,
respectivamente.
Para participar, os interessados devem estar vinculados a uma das universidades parceiras das
redes. As cooperações envolvem 20 instituições brasileiras de todas as regiões do país, além
de 29 faculdades européias. Há opções para programas de graduação, doutorado sanduíche e
integral, pós-doutorados e intercâmbio de docentes acadêmicos.
Os candidatos devem ter conhecimento da língua inglesa ou do idioma requerido pela
instituição de Ensino Superior a que pretende estudar. Para as bolsas de graduação, é preciso
ainda ter concluído pelo menos dois anos do curso. Os pós-doutorandos devem ter obtido o
título de doutor nos últimos dois anos. Já dos professores, é exigido pelo menos dois anos de
experiência na docência acadêmica.
A duração das bolsas varia de um a 36 meses, segundo o projeto acadêmico na Europa. O
período de estudo na graduação corresponde a um ou dois semestres. O mesmo se repete com
o programa de doutorado sanduíche. A estadia para os candidatos ao programa de doutorado
integral é mais longa e pode durar de dois a três anos. Já o tempo da visita dos docentes
oscila de um a quatro meses. Os estudos na União Européia estão previstos para começar em
março de 2009.
Os selecionados recebem auxílio mensal, seguro de saúde, passagens áreas de ida e volta e
isenção das taxas escolares. O valor da mensalidade para os bolsistas do programa de
graduação é de mil euros. O auxílio aumenta para 1.500 euros aos estudantes de doutorado
sanduíche e integral. Já os pós-doutorandos ganham 1.800 euros e os docentes, 2.500 euros.
Saiba mais informações no site http://ebw.up.pt.
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