
   

 
 

 

 
Erasmus+  

Publicação do Edital para apresentação de propostas de projetos  
 

Foi publicado o edital do programa ERASMUS+ que oferece oportunidades para as instituições 
de educação superior dos países da América Latina, para seus estudantes e seu pessoal 
docente.   

No âmbito da educação superior, as instituições da América Latina podem obter financiamento 
da União Europeia para: 

 Desenvolver projetos de desenvolvimento das capacidades baseados em parcerias 
multilaterais com instituições de educação superior de outros países.  
 

 Participar em consórcios de universidades que oferecem programas de mestrados com 
titulações conjuntas de mestrados Erasmus Mundus, nos quais são também oferecidas 
bolsas de estudos para seus estudantes.   
 

 Enviar e receber estudantes e pessoal académico, estes últimos em programas de 
mobilidade de curta duração, com bolsas e subvenções.   
 

 Participar nas atividades Jean Monnet 
 

Participar como instituição de educação superior: 

Para participar e obter financiamento, é necessário criar e/ou reforçar os vínculos com 
instituições de educação superior (IES) dos países do Programa, i.e. IES dos 28 países 
membros da União Europeia e também os seguintes países associados identificados no edital. 

Os pedidos de subvenção (propostas de projetos) das instituições de educação superior da 
América Latina poderão ser enviados para: 

 Diretamente apresentados à Agência Executiva (EACEA), dentro dos prazos indicados 
no edital, para os projetos de desenvolvimento de capacidades quando a IES da 
América Latina for o coordenador do projeto.    O envio das propostas diretamente para 
a EACEA é também possível no caso das atividades do programa Jean Monnet. 

 

 Indiretamente, através das instituições de educação superior de países do programa 
(países da União Europeia e os outros listados no edital):  

o Com as quais tenham assinados acordos de cooperação interinstitucionais para a 
mobilidade de estudantes (mobilidade de créditos) e de pessoal docente 
(mobilidade de pessoal na área de educação superior), ou 

o que liderem os consórcios de instituições de educação superior aos quais se 
associaram para oferecer cursos de mestrado conjunto  (com titulação de 
mestrado conjunto  Erasmus Mundus), ou 

o que coordene o projeto de desenvolvimento de capacidades apresentado no 
âmbito deste edital quando a instituição de educação superior da América Latina 
não seja a coordenadora do projeto (desenvolvimento de capacidades no âmbito 
da educação superior)   

 



 

 

Participar como individuo: 

Os estudantes e doutorandos, graças à ação do programa Erasmus+, poderão desfrutar de 
oportunidades para realizar parte de seus estudos no estrangeiro ou cursar ciclos de estudos 
completos (titulação de mestrado conjunto).    Neste caso, não devem apresentar pedidos 
dentro deste edital.  Seus pedidos de bolsas de estudos são tratados diretamente pelas 
instituições de educação superior selecionadas pelo Programa, i.e. os escritórios de relações 
internacionais de suas universidades (mobilidade de créditos) ou através dos consórcios de 
universidades que oferecem mestrados conjuntos (titulações de mestrados conjuntos  Erasmus 
Mundus). 

 

Mais informações estão disponíveis em: 

 

Para todos os interessados: 

 

Guia do programa Erasmus+: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_es.htm 

 

Sitio web do programa Erasmus+: 

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

 

 

Para os estudantes: 

 

Escritório de relações internacionais de sua Universidade. 

 

Catálogo de mestrados conjuntos Erasmus Mundus: 

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