
Sessão de Formação e Esclarecimentos AULP 
PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

Como posso candidatar-me às bolsas? 

Em primeiro lugar, deverá estar matriculado num curso de Licenciatura ou Mestrado numa 

instituição da rede AULP. 

As bolsas disponíveis são atribuídas no âmbito do Programa Mobilidade AULP, pelo que 

deverá primeiramente candidatar-se ao programa no seguinte link: http://mobilidade-

aulp.org/wp-login.php?action=register 

Deverá preencher todos os campos no formulário e submeter os documentos solicitados, sendo 

eles: comprovativo de matrícula, comprovativo de habilitações académicas e carta de 

motivação. 

Para poder apresentar uma candidatura bem-sucedida, poderá visualizar o tutorial no canal de 

Youtube da AULP: https://youtu.be/ShtYDVIgSRY 

 

Quais as condições de elegibilidade da Bolsa PROCULTURA? 

Em primeiro lugar, deverá estar matriculado num curso de Licenciatura ou Mestrado numa 

instituição de ensino da rede AULP. 

A Bolsa PROCULTURA destina-se a estudantes de Licenciatura e Mestrado em áreas 

relacionadas com a Cultura (nomeadamente Dança, Teatro, Música, Cinema, Estudos Culturais, 

Línguas e Literaturas de Língua Portuguesa) que sejam naturais e residentes nos Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste. 

 

Se for contemplado com a bolsa PROCULTURA, quanto vou receber? 

Deverá receber até 760€/mês + subsídio de viagem (ida e volta). A bolsa deverá servir para 

pagar o alojamento, a alimentação e as deslocações. 

Quanto tempo pode durar o intercâmbio? 

O período de mobilidade pode durar até 6 meses. 

 

A quantas instituições posso candidatar-me? 

O estudante pode candidatar-se a 3 instituições, por ordem de preferência. 

 

Quantas vagas deve disponibilizar cada instituição de ensino? 

Cada instituição de ensino disponibiliza duas vagas por semestre. 

 

O que é um Comprovativo de Habilitações Académicas? 

O Comprovativo de Habilitações Académicas poderá ser, por exemplo, um Certificado de 

Conclusão do Ensino Secundário, que ateste oficialmente o grau académico adquirido. Neste 

documento deverão constar o seu nome, a média final e o carimbo e assinatura do 

estabelecimento de ensino (Liceu, Colégio, Escola, etc.) 

 

O que é um Comprovativo de Matrícula? 

O Comprovativo de Matrícula é um documento oficial, obtido junto da sua instituição de ensino 

superior, onde constem todas as unidades curriculares (disciplinas) até ao final do curso, 

incluindo aquelas que ainda não concluiu. Só assim a universidade de acolhimento poderá 

verificar a possibilidade de conceder equivalências. 
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O que é uma Carta de Motivação? 

A Carta de Motivação é um documento no qual o candidato explica os motivos que o levam a 

candidatar-se ao Programa Mobilidade AULP. A redacção da Carta é da responsabilidade do 

candidato. 

 

A minha instituição não faz parte do Programa. Posso candidatar-me? 

Não. Só poderá candidatar-se se a sua instituição de ensino superior for membro da AULP e 

tiver aderido ao Programa. Para saber quais as instituições participantes, por favor, consulte o 

seguinte link: http://mobilidade-aulp.org/ies/pesquisa/. No entanto, poderá enviar-nos um e-mail 

mostrando o seu interesse em participar no Programa. Tentaremos contactar a 

reitoria/presidência da sua instituição, indagando se pretende vir a aderir. 

 

Como se processa a equivalência de créditos? 

Será previamente assinado um acordo entre o estudante, a instituição de origem e a instituição 

de acolhimento (Contrato de Ensino para a Mobilidade), onde se assegurará a equivalência de 

créditos, a ser feita pela instituição de origem no fim do período de mobilidade. 

 

No mesmo ano posso fazer dois intercâmbios no mesmo país, mas em instituições 

diferentes? 

Não. Só pode beneficiar do Programa uma vez. 

 

Só os nacionais dos países de língua portuguesa podem candidatar-se? 

Não. A única regra imposta é que o estudante esteja matriculado numa instituição de ensino 

superior com estatuto de membro da AULP.  

 

Quais os apoios concedidos pela instituição de acolhimento? 

O estudante em mobilidade poderá usufruir de apoios ao nível do alojamento, da alimentação e 

da isenção ao pagamento de propinas (ou taxas académicas). O alojamento em residência 

universitária (ou similar) será pago pela instituição de acolhimento. A alimentação será 

providenciada gratuitamente nas cantinas universitárias. Outras eventuais despesas (como custos 

de transporte) ficarão a cargo do estudante. 

Para verificar quais os apoios dados por cada instituição, poderá consultar o seguinte link: 

http://mobilidade-aulp.org/wp-content/uploads/2020/09/Tabela-Apoios3.pdf 

 

Como posso saber se fui aceite no programa? 

Receberá um e-mail confirmando a sua aceitação. Poderá também verificar regularmente o 

estado da sua candidatura na Plataforma (área pessoal). 

 

Quais as condições de elegibilidade da Bolsa de Viagem OEI-AULP? 

As Bolsas de Viagem OEI-AULP destinam-se a estudantes que pretendam realizar o seu 

período de mobilidade em instituições de ensino superior em Portugal e no Brasil. Trata-se de 

um conjunto de 5 bolsas, a serem atribuídas mediante critérios de aproveitamento escolar. 

 

Até quando estão abertas as candidaturas? 

As candidaturas estão abertas até 31 de Dezembro de 2020. 

 

Quando sairão os resultados da presente fase de candidatura? 

Os resultados serão conhecidos durante o mês de Janeiro de 2021. 
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Quem procede à selecção dos candidatos? 

A equipa da AULP verificará se o estudante reúne todas as condições necessárias à participação 

no Programa e procederá à aprovação/reprovação da candidatura. Depois, a instituição de 

acolhimento deverá seleccionar o candidato (com base no seu perfil académico) e procederá à 

aceitação final, comprometendo-se a recebê-lo. 

 

Quem será responsável pela gestão das candidaturas nas instituições? 

Cada instituição deverá nomear uma pessoa responsável pelo projecto, que será o contacto da 

AULP para efeitos de gestão de candidaturas.  

 

Como se processa a gestão das candidaturas? 

A gestão das candidaturas deverá ser feita através da Plataforma do Programa Mobilidade 

AULP, cujas credenciais de acesso enviámos/enviaremos oportunamente a cada instituição. É 

através da Plataforma que cada instituição poderá aceder à lista dos candidatos e deverá 

posteriormente seleccionar aqueles que considerar os 2 melhores. 

 

Sou estudante de Doutoramento. Posso candidatar-me? 

Não. O Programa Mobilidade AULP destina-se apenas a estudantes de Licenciatura e Mestrado. 

 

Quem submete a candidatura: a universidade ou o estudante? 

Deverá ser o estudante a submeter a candidatura. 

 

Sou brasileiro. Posso candidatar-me à bolsa PROCULTURA? 

Não. A Bolsa PROCULTURA destina-se apenas a estudantes dos PALOP e de Timor-Leste. 

 

Como posso esclarecer as minhas dúvidas? 

Em caso de dúvida, poderá contactar-nos para o e-mail candidaturas@mobilidade-aulp.org (para 

assuntos relacionados com o Programa Mobilidade AULP) e para procultura@mobilidade-

aulp.org (para assuntos relacionados com as bolsas PROCULTURA). Responderemos 

oportunamente à sua questão. 

 

 

Links por assunto: 

 

Regulamento do Programa: http://mobilidade-aulp.org/regulamento/ 

Cursos/Instituições por país: http://mobilidade-aulp.org/ies/projetos/ 

Instituições participantes: http://mobilidade-aulp.org/ies/pesquisa/ 

Procedimento: http://mobilidade-aulp.org/candidaturas/procedimento/ 

Prazos: http://mobilidade-aulp.org/candidaturas/prazos/ 

Documentação: http://mobilidade-aulp.org/candidaturas/documentacao/ 

Bolsas: http://mobilidade-aulp.org/candidaturas/bolsas/ 

Bolsa de Viagem: http://mobilidade-aulp.org/candidaturas/bolsas/bolsas-viagem-oei-aulp/ 

Bolsa PROCULTURA: http://mobilidade-aulp.org/candidaturas/bolsas/bolsas-procultura/ 

Apoios dados por cada instituição: http://mobilidade-aulp.org/wp-

content/uploads/2020/09/Tabela-Apoios3.pdf 

Testemunhos: http://mobilidade-aulp.org/resultados/testemunhos/ 
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