
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia.
A informação contida nesta comunicação vincula exclusivamente o autor, 
não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita. 

9. COMO E ATÉ QUANDO ME POSSO CANDIDATAR? 

30 de junho a 31 de outubro

O formulário de candidatura está disponível online em: http://babel.up.pt. 
Deve ler com atenção o Guia do Candidato. Uma boa dica é criar um login no sistema e 
começar a preencher o formulário de candidatura para se familiarizar com ele. 
O projeto aceita também que o candidato faça upload de documentos extras que 
contribuam para montar compor seu perfil. 

Atenção: toda a inscrição será realizada online e não há envio de documentos por 
correio. 
Recomenda-se que os candidatos escolham 3 universidades diferentes sempre 
que possível. No entanto, as 2ª e 3ª opções podem não avaliar estas candidaturas 
dependendo do número total de candidaturas recebidas.

10. COMO POSSO CONTATAR O CONSÓRCIO?
Todos os contatos das instituições parceiras estão disponíveis online 
em: http://babel.up.pt e também no Facebook em: www.facebook.com/emundusbabel

1. O QUE É O PROJETO BABEL?

É um consórcio, coordenado pela Universidade do Porto e 

co-coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

de 20 Universidades parceiras e 34 instituições associadas 

na Europa e na América Latina.

2. POSSO-ME CANDIDATAR?

Sim, se é um estudante de graduação da Bolívia, Brasil, Equador, Paraguai, Peru ou Uruguai 

que se encontra em situação de vulnerabilidade social e/ou política, como por exemplo:

• tem estatuto de refugiado/a ou é beneficiário/a de asilo, ou

• foi objeto de expulsão injustificada da universidade por questões raciais, étnicas, religiosas, políticas, de gênero 

ou de orientação sexual, ou

• pertence a uma população indígena ou é uma pessoa internamente deslocada

Outros casos podem ser contemplados. 

Se tiver dúvida, escreva para em@reitoria.ufrj.br. 

Atenção: situação de vulnerabilidade económica 

não o torna elegível para o Grupo Alvo 3. 

COORDENADOR:Universidade do Porto Praça Gomes Teixeira 4099-002 Porto, Portugal 
Equipa de gestão do projeto Ana Reis e Rita Santos
E-mail babel@reit.up.pt Tel.: 00351220408257/8271 

CO-COORDENADOR:

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Superintendência de Convênios e Relações Internacionais 

Av. Pedro Calmon, 550 – 2º andar – Prédio da Reitoria - 

Cidade Universitária – Ilha do Fundão – Rio de Janeiro 

CEP.: 21941-901, Brasil

Coordenador do projeto Vitor Amaral

Pessoa de contacto Alessandra Salles

E-mail erikanoel@reitoria.ufrj.br

Tel.: 0055 21 2598-1612 / 0055 21 2598-1618

http://babel.up.pt
babel@reit.up.pt

 3. E QUE OUTROS REQUISITOS SE APLICAM?• Ter concluído com sucesso o primeiro ano da graduação• Não ter beneficiado no passado de uma bolsa Erasmus Mundus como estudante de graduação• Ter conhecimento suficiente da língua de ensino na instituição de acolhimento ou inglês

4. COMO POSSO COMPROVAR QUE 

ESTOU EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL?

É fundamental a apresentação de documento comprobatório da 

condição de pertencente ao Grupo Alvo 3. Por exemplo, os indígenas 

podem:

• apresentar carteira da FUNAI (Brasil), do INDI (Paraguai), ou 

equivalente do seu país, ou

• cédula de identidade que os classifiquem como indígenas, ou

• declaração da instituição atestando que ingressaram no ensino 

superior pelo sistema 

de cotas por terem se declarado indígenas, etc. 

Se não souber se seu documento é válido ou não, escreva para 

em@reitoria.ufrj.br. 

SIM. O GRUPO ALVO 3 ACEITA CANDIDATURAS DE ESTUDANTES ORIUNDOS DE UNIVERSIDADES QUE NÃO SEJAM PARCEIRAS OU ASSOCIADAS.

MINHA UNIVERSIDADE NÃO ESTÁ NA LISTA 

DE PARCEIROS DO BABEL. 

POSSO-ME CANDIDATAR ASSIM MESMO?

5. QUAIS SERÃO MEUS BENEFÍCIOS?• Bolsa mensal de 1000 euros• Passagem aérea de ida e volta• Seguro-saúde no país estrangeiro• Taxas de matrícula pagas na universidade europeia
• Certificado de participação no programa Erasmus Mundus da Comissão 

Europeia, caso conclua suas atividades de acadêmicas com sucesso

• Validação das matérias pela sua universidade, caso conclua suas atividades 

de acadêmicas com sucesso

6. EM QUE UNIVERSIDADES POSSO 
REALIZAR A MOBILIDADE?Universidade de Gent BélgicaUniversité Montpellier 2 FrançaPolitecnico di Torino ItáliaRijksuniversiteit Gröningen HolandaUniversidade Adam Mickiewicz Polónia

Universidade do Porto PortugalUniversidad Politècnica de Valencia Espanha
Universidad de Valladolid EspanhaUniversidade de Lund Suécia

  
7. QUE ÁREAS DE ESTUDO SÃO ELEGÍVEIS?

01 Ciências Agrárias    11 Matemática, Informática 

02 Arquitetura, Planeamento Urbanístico e Regional 12 Ciências Médicas 

04 Estudos Comerciais, Ciências de Gestão   13 Ciências Naturais

05 Educação, Formação de Professores  14 Ciências Sociais

06 Engenharia, Tecnologia    15 Comunicação e Ciências da Informação 

07 Geografia, Geologia     16 Outras áreas de estudo: Energias renováveis, 

10 Direito     Alterações climáticas, Direitos humanos

 

8. COMO VAI SER AVALIADA A MINHA CANDIDATURA?
• Mérito académico
• Motivação
• Conhecimentos linguísticos



Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta comunicação vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita. 

http://babel.up.pt
babel@reit.up.pt
http://www.facebook.com/emundusbabel

CANDIDATURAS

30 de junho a 31 de outubro


