
 
   

    PROGRAMA Erasmus + 

ANO LECTIVO 2020/2021 

CANDIDATURAS PARA AS AÇÕES  

REALIZAÇÃO DE UNIDADES CURRICULARES, 

TRABALHO DE INICIAÇÃO À INVESTIGAÇÃO, 

PRÁTICA HOSPITALAR E TRAINEESHIPS  
 

Avisam-se os interessados de que no período de 3 a 21 de fevereiro de 2020 estão abertas 
candidaturas para as seguintes ações de mobilidade, inseridas no Programa Erasmus +: 
 
ESTUDOS 

 Realização de Unidades Curriculares (Alunos do 2º ano que vão realizar o 3º ano no estrangeiro) 
 Realização de Trabalho de Iniciação à Investigação (Substituição da monografia) 
 Prática Hospitalar  
 

ESTÁGIOS 
 Traineeships (Alunos do MICF - Substituição da monografia) 
 Traineeships (Alunos do 2º e 3º ciclos) 

 
Os candidatos podem apresentar a sua candidatura apenas a uma das ações. 
   
Requisitos de Admissão 

 Estudantes nacionais de um estado membro da União Europeia; 
 Estudantes reconhecidos por Portugal como refugiados, apátridas ou residentes 

permanentes; 
 Pagamento de propinas em dia na FFULisboa. No ano académico em que ocorrer a 

mobilidade, os alunos devem pagar as propinas na FFULisboa, ficando isentos desse 
pagamento na Universidade estrangeira. 
 

Período de Mobilidade 
 
Realização de Unidades Curriculares  
Um ano letivo. 
Realização de Trabalho de Iniciação à Investigação, Prática Hospitalar  
31 de Janeiro a 30 de Abril de 2021 (90 dias). 

Traineeships 
 Alunos do MICF - Substituição da monografia, 31 de Janeiro a 30 de Abril de 2021 (90 dias). 
 Alunos do 2º e 3º ciclos - 2 a 9 meses. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Instituições de Destino – Unidades Curriculares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituições de Destino – Prática Hospitalar 
 

 
Conhecimento Linguístico 

exigido 
Requisitos exigidos pela 

Universidade de destino * 
Universidades Vagas 

Francês Curriculum Vitae 
Carta de Motivação em Francês 
Nível intermédio de Francês 

Université Claude Bernard, Lyon I 2 

 

 

 

Instituições de Destino - Iniciação à Investigação          
 

País Conhecimento 
Linguístico 

exigido 

Requisitos 
exigidos pela 
Universidade 
de destino * 

Universidades Áreas Científicas 

 

Vagas 

Alemanha 

Inglês 

Certificado de Notas  
em Inglês 

Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn 

A definir pela Universidade, no início 
da mobilidade 

2 

____ Freie Universität Berlin 
A definir pela Universidade, no início 

da mobilidade 
2 

____ Eberhard Karls-Universität 
Tübingen 

Tecnologia  Farmacêutica 1 

 
Áustria 

Certificado de Notas  
em Inglês 
Curriculum Vitae 
 

Karl-Franzens-Universitat Graz 

Química Farmacêutica e Terapêutica 
(Química de Produtos Naturais) 

1 

Bélgica Francês/Inglês 

Certificado de Notas  
em Inglês 
 
Certificado de Inglês 
ou  Francês (B1) 

Université de Liege 

Medicinal Chemistry, Toxicology, 
Analytical Chemistry, Drug Analysis, 
Pharmaceutical Technology,  
Clinical Chemistry, Microbiology, 
Pharmacognosy  

2 

Certificado de Notas  
em Inglês 
Certificado de Inglês 
(B2) 
Carta de Motivação 
 

Vrije Universiteit Brussel A definir pela Universidade, no início 
da mobilidade 

2 

Eslovénia 

Inglês 

Certificado de Notas 

 em Inglês 
 
Certificado de Inglês 
(B2) 
 

Univerza V Ljubljani 
A definir pela Universidade, no início 

da mobilidade 
4 

Finlândia 

Certificado de Notas  
em Inglês 

University of Eastern Finland 
(Kuopio) 

Química 2 

Certificado de Notas  
em Inglês 
Certificado de Inglês 
(B2) 
Carta de Motivação 

University of Helsinki Tecnologia Farmacêutica 2 

País Conhecimento Linguístico 
exigido  

Universidades Nº. de Alunos 

Itália Italiano Universitá degli Studi di Roma “La 
Sapienza” 

2 

Espanha Castelhano Universidad Complutense de Madrid 1 



 
França 
 

Francês/Inglês ____ Université de Picardie Jules 
Verne (Amiens) 

Farmacologia, Fisiologia, Microbiologia, 
Fitotecnologia 

2 

Itália Italiano/Inglês 

Nível intermédio de 
Italiano 

Università degli Studi di 
Bologna 

Química Analítica 1 

Nível A2 de italiano Università degli Studi di Sassari Tecnologia Farmacêutica 2 

Nível intermédio de 
Italiano 

Università degli Studi di Pavia  A definir pela Universidade, no início 
da mobilidade 

2 

Certificado de 
Italiano (B 1) 

Università degli Studi di Firenze Tecnologia Farmacêutica 2 

Nível intermédio de 
Italiano 

Università degli Studi di Milano Tecnologia Farmacêutica 2 

____ Università degli Studi di Pisa Biochemistry, Medicinal Chemistry, 
Organic Chemistry, Pharmaceutical 
Technology, Pharmacology, Physiology, 
Phytochemistry 

2 

Letónia  Certificado de Notas  
em Inglês Riga Stardins University 

A definir pela Universidade, no início 
da mobilidade 1 

Polónia Certificado de Notas  
em Inglês 
Certificado de Inglês 
(B1) 

Jagiellonian University 
A definir pela Universidade, no início 

da mobilidade 
2 

 
República 

Checa 

____ University of Veterinary and 
Pharmaceutical Sciences Brno 

A definir pela Universidade, no início 
da mobilidade 

2 

____ Charles University in Hradec 
Králové 

Consultar: 
https://www.faf.cuni.cz/Foreign/Erasm
us/Theses/ 

2 

* Documentos entregues somente após a colocação dos alunos. 

 

Instituições de Destino – Traineeships  
Os estudantes do 5º ano podem candidatar-se a Instituições do Ensino Superior, que não constem 
da lista acima, empresas e centros de investigação, sendo os mesmos responsáveis por encontrar o 
seu local de estágio.  
 
Formalização da candidatura  
As candidaturas são efetuadas online no Portal Fénix Edu (https://fenix.ff.ulisboa.pt/login). 
Depois de aceder ao Portal com as credenciais, os candidatos devem: 

1. Clicar em “Candidato” 
2. Selecionar o tipo de mobilidade: “Erasmus Outgoing – 2020/2021 Estudos” ou “Erasmus 

Outgoing – 2020/2021 Estágios” e clicar em “Criar”; 
3. Completar todos os separadores da candidatura; 
4. Clicar em “Submeter” para finalizar a candidatura.  

 

Critérios de Seriação 
Os critérios de seriação terão em conta os seguintes parâmetros: 
 

A. Realização de Unidades Curriculares (MICF) 
Média aritmética simples das unidades curriculares realizadas na FFULisboa até ao final do 
ano letivo de 2018/2019. 
 

B. Realização de Trabalho de Iniciação à Investigação e Traineeships (MICF) 
 Média aritmética simples das unidades curriculares realizadas até ao final do ano letivo 

2018/2019 – Ponderação de 90%; 
 Colaboração de investigação na FFULisboa, se aplicável (1 ponto) – Ponderação de 10% 

 
 

https://www.faf.cuni.cz/Foreign/Erasmus/Theses/
https://www.faf.cuni.cz/Foreign/Erasmus/Theses/
https://fenix.ff.ulisboa.pt/login


 
C. Prática Hospitalar (MICF) 

 Média aritmética simples das unidades curriculares realizadas até ao final do ano letivo 
2018/2018 – Ponderação de 90%; 

 Conhecimento linguístico exigido – Ponderação de 10%. 
 
 

Critérios de desempate para os candidatos do MICF: 
1. Melhor média aritmética simples das unidades curriculares realizadas na FFULisboa até 

ao final do ano letivo de 2018/2019. 
2. Melhor média do 3º ano 
3. Melhor média do 2º ano 
4. Melhor média do 1º ano 

 
D. Traineeships (Alunos do 2º e 3º ciclos) 

 Classificação Final da Licenciatura ou do Mestrado Integrado. 
 
Divulgação da lista dos candidatos selecionados 
A lista provisória dos candidatos selecionados de acordo com os critérios fixados será divulgada no 
portal da FFULisboa no dia 28 de fevereiro de 2020. 
Os candidatos não selecionados podem candidatar-se às vagas que eventualmente não forem 
ocupadas, sendo a seriação feita de acordo com a classificação já apurada.  
Os candidatos serão, para este efeito, contactados por email. 
 
Reclamações 
As reclamações à lista provisória são apresentadas até 06 de março de 2020, para o email 
erasmus@ff.ul.pt, após o que a lista se torna definitiva. 
 
Candidatura à Universidade de Destino 
Os estudantes admitidos para realização de Unidades Curriculares, Prática Hospitalar e Iniciação à 
Investigação terão, posteriormente, de se candidatar à Universidade onde ficarem colocados, 
seguindo as orientações do Gabinete Erasmus da FFULisboa. A mobilidade Erasmus é garantida após 
a confirmação de aceitação pela instituição de acolhimento.  
 
Os estudantes admitidos para realização de Traineeships (MICF e Alunos do 2º e 3º ciclos) terão de 
apresentar antes do início da mobilidade o formulário Learning Agreement for Traineeships, 
preenchido e assinado pela instituição de acolhimento. 
 
Iniciação à Investigação e Traineeships: Apresentação do Trabalho de Investigação 
No final do período de mobilidade Erasmus os estudantes terão de apresentar um relatório que 
deve refletir o trabalho do estágio efetuado, substituindo assim, a monografia/trabalho de campo. 
A apresentação e elaboração do relatório seguem as “Orientações Gerais para Apresentação de 
Monografias/Trabalhos de Campo do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas” do Núcleo de 
Estágios. 
O texto do trabalho deve incluir as secções: Introdução, Material, Métodos, Resultados, Discussão e 
Conclusões, Referências Bibliográficas e Agradecimentos e eventual conflito de interesses.  
O trabalho deve mencionar o seu enquadramento, ou seja, que foi realizado ao abrigo do Programa 
Erasmus, identificando as duas Faculdades envolvidas no acordo e respetivos Coordenadores. 

mailto:erasmus@ff.ul.pt
http://www.ff.ul.pt/wp-content/uploads/2015/10/Learning_Agreement_for_Traineeships.pdf


 
A avaliação do trabalho é feita pelo tutor da universidade de acolhimento e por um cotutor, 
nomeado pelo Coordenador Erasmus da FFULisboa, que participará na discussão aquando das 
provas públicas de final do Estágio. 
A classificação final do trabalho resultará da média aritmética das classificações atribuídas pelo 
tutor da universidade de acolhimento e pelo cotutor da FFULisboa. 
     
 
 
Critérios de Atribuição das Bolsas Erasmus  

A condição de selecionado não implica a concessão de uma bolsa Erasmus, sendo, no 

entanto, atribuído ao aluno o estatuto de “Estudante Erasmus”. 
As bolsas de mobilidade são administradas pela Agência Nacional Erasmus + Educação e Formação, 
que possui a responsabilidade da gestão dos fundos comunitários. O montante global das 
subvenções é distribuído da seguinte forma: 

a) Bolsas para Estudos (Realização de Unidades Curriculares, Iniciação à Investigação e 
Estágio Hospitalar) 
Os alunos selecionados são automaticamente candidatos a uma bolsa Erasmus.     
As bolsas serão atribuídas respeitando a seriação e os seguintes critérios de prioridade: 
1. Alunos do MICF que vão realizar Iniciação à Investigação e Prática Hospitalar; 
2. Alunos do MICF que vão realizar Unidades Curriculares; 

 
b) Bolsas para Traineeships  

Os alunos selecionados são automaticamente candidatos a uma bolsa Erasmus.  
As bolsas serão atribuídas respeitando a seriação e os seguintes critérios de prioridade:   
70%  para alunos do MICF e 30% para os alunos do 2º e 3º ciclos. 
O valor das bolsas para Traineeships é superior ao valor das bolsas indicadas em a). 

 
Propinas  
No ano em que realiza a mobilidade Erasmus, o estudante continua a pagar as respetivas propinas 
na FFULisboa. A bolsa dos Serviços de Ação Social da ULisboa a que estudante tenha direito não é 
cancelada. 
 
Informações Adicionais 
Apoio ao Erasmus - erasmus@ff.ul.pt          

 
 

Lisboa,  16 de dezembro de 2019 
 
 

 
Prof.ª Doutora Helena Marques 
Coordenadora Erasmus 
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