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SELECÇÃO DOS ESTUDANTES PARA O MASTER ERASMUS 
MUNDUS “MUNDUSFOR”  
 
1. Apelo à candidatura dos estudantes  
1.1 Descrição do programa de estudos  
TÍTULO: Mundusfor – Formação de Profissionais da Formação  
 
1.1.1. Programa de estudos  
O Master oferece uma formação universitária de excelência de que podem beneficiar licenciados em 
diversas disciplinas (Direito, Medicina, Economia, Engenharia,...) que queiram orientar-se para 
carreiras que relevam do campo da formação bem como estudantes que tenham realizado um curso 
universitário conduzindo para esta orientação (Ciências da Educação, Psicologia, Educação Social, 
Serviço Social, Formação de Professores e outros).  
O Master Mundusfor fornecerá aos estudantes instrumentos, habilidades e competências 
necessárias para o exercício da profissão de formador em empresas, instituições públicas e privadas 
e na educação escolar.  
As especialidades estão descritas no quadro seguinte:  

Quadro 1: Especialidades das diferentes universidades 

 
 

Conteúdo do programa de estudos de acordo com as universidades do consórcio  
O programa está organizado em dois anos e 120 ECTS distribuídos em 4 semestres. Os módulos 
versarão sobre as seguintes temáticas:  
A.Contextualização e profissionalização. 
B. Avaliação para a melhoria da formação.  
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C. Gestão da formação.  
D. Consultoria.  
E. Inovação.  
F. Memória profissional: investigação sobre a prática profissional.  
G. Seminário de acompanhamento e integração dos estudantes Máster.  
 
Durante o 1º semestre decorrerão nas cinco universidades módulos idênticos, presenciais, semi-
presenciais e a distancia. No final do semestre haverá um seminário de acompanhamento e 
integração dos estudantes do Master, organizado por todas as universidades do consórcio.  
 
2º semestre e 3º semestre, itinerários ou especialidades:  
Akershus: A/F. Formação de formadores para o ensino técnico e profissional.  
Granada: A/F. Formação para o ensino superior.  
Oporto: A/F. Desenvolvimento local e formação de adultos.  
Reims: A/F. Formação de professores e de formadores em empresa e de consultores.  
Tarragona: A/F. Formação e gestão de recursos humanos.  
4º semestre, estágio e investigação:  
H. Estágio em instituições, serviços, empresas, estruturas.  
I. Trabalho de investigação sobre a prática profissional.  
O número máximo de estudantes por Universidade será de 15, num total de 75 estudantes. O 
diploma será comum a todos os países, consequentemente, todos os estudantes farão parte de 
todos os estabelecimentos envolvidos no Máster.  
 
1.1.2. Competências a adquirir  
O Master pretende que os estudantes adquiram as seguintes competências:  
a. Reflectir sobre o papel da formação nas suas diversas dimensões na Europa e no mundo.  
b. Elaborar e desenvolver uma postura de investigação sobre a prática nos domínios da educação e 
da formação em empresa, a fim de melhorar o seu exercício.  
c. D Dirigir e gerir os serviços de formação da organização educativa de empresas, de instituições 
públicas ou privadas, de estabelecimentos educativos e de formação.  
d. Elaborar, aplicar e avaliar as estratégias de intervenção formativa.  
e. Realizar consultoria, no plano pedagógico, respeitante aos diferentes domínios da formação: 
formação individual, formação de grupo, formação privada, formação institucional.  
Estas finalidades orientam a apresentação dos objectivos a atingir pela definição de um sistema de 
competências. 
 
1.1.3. Idiomas requeridos  
Os idiomas são os do lugar de inscrição para os módulos fundamentais (1º e 4º semestre) e um 
outro, segundo a especialidade escolhida (2º e 3º semestre): Akershus (Noruega) - inglês; Granada e 
Tarragona (Espanha) - espanhol; Porto (Portugal ) - português; Reims (França) - francês.  
Os estudantes devem conhecer, pelo menos, dois idiomas, segundo o percurso de mobilidade 
e/ou a especialização escolhidos, de acordo com o seguinte quadro:  
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Quadro 2: Idiomas requeridos, de acordo com os percursos de mobilidade 

Percurso de mobilidade número Universidade onde realiza os módulos 
fundamentais 

(1º e 4º semestre) 

Especialização 
(2º e 3º semestre)) 

1  Reims 
Francês 

Formação de formadores para o ensino 
técnico e profissional 

Akershus 
Inglês 

2  Reims 
Francês 

Formação para o ensino superior 
Granada 
Espanhol 

3  Reims 
Francês 

Desenvolvimento local e formação de 
adultos 
Porto 

Português 

4  Reims 
Francês 

Formação e gestão de recursos humanos 
Tarragona 
Espanhol 

5 Porto 
Português 

Formação de professores e formadores em 
empresa e de consultores 

Reims 
Francês 

6  Porto 
Português 

Formação para o ensino superior 
Granada 
Espanhol 

7 Porto 
Português 

Formação de formadores para o ensino 
técnico e profissional 

Akershus 
Inglês 

8  Porto 
Português 

Formação e gestão de recursos humanos 
Tarragona 
Espanhol 

9 Granada  
Español 

Desenvolvimento local e formação de 
adultos 
Porto 

Português 

10 Granada  
Español 

Formação de formadores para o ensino 
técnico e profissional 

Akershus 
Inglês 

11 Granada  
Español 

Formação de professores e formadores em 
empresa e de consultores 

Reims 
Francês 

12 Tarragona 
Espanhol 

Desenvolvimento local e formação de 
adultos 
Porto 

Português 

13 Tarragona 
Espanhol 

Formação de formadores para o ensino 
técnico e profissional 

Akershus 
Inglês 

14 Tarragona 
Espanhol 

Formação de professores e formadores em 
empresa e de consultores 

Reims 
Francês 
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1.1.4. Universidades implicadas  
Universidade  Faculdade  

Universidade de Akershus (HIAK) (Noruega)  Faculdade de Teacher and Vocational 
Education  

Universidade de Granada (UGR) (Espanha)  Faculdade de Ciências da Educação  

Universidade do Porto (UP) (Portugal)  Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação  

Universidade de Reims Champagne Ardenne 
(URCA) – França  

Faculdade de Ciências Económicas e de 
Gestão  

Universidade Rovira y Virgili de Tarragona (URV) 
(Espanha)  

Faculdade de Ciências da Educação e de 
Psicologia  

 
1.1.5. Percursos de mobilidade  
Os estudantes escolhem o seu percurso de mobilidade entre 18 hipóteses:  
Quadro 3: Percursos de mobilidade 
 

Percurso de 
mobilidade 

Módulos 
fundamentai

s 
(A,B,C,D,E,F) 

37 ECTS 
duração: 24 

semanas 

Módulo 
fundamental 

G 
2 ECTS 

duração: 1 
semana 

Módulos de 
especializaçã

o 
41 ECTS 

duração: 32 
semanas 

Estágio 1 
10 ECTS 

duração: 16 
semanas 

Estágio 2 
10 ECTS 

duração: 8 
semanas 

Preparação 
do trabalho 

final 
(memória) 
20 ECTS 

duração: 16 
semanas 

1  Reims  Granada  Akershus  Akershus  Reims  Reims  

2  Reims  Granada  Granada  Granada  Reims  Reims  

3  Reims  Granada  Oporto  Oporto  Reims  Reims  

4  Reims  Granada  Tarragona  Tarragona  Reims  Reims  

5 Oporto  Granada  Reims  Reims  Oporto  Oporto  

6 Oporto  Granada  Granada  Granada  Oporto  Oporto  

7  Oporto  Granada  Akershus  Akershus  Oporto  Oporto  

8 Oporto  Granada  Tarragona  Tarragona  Oporto  Oporto  

9 Granada  Granada  Oporto  Oporto  Granada  Granada  

10 Granada  Granada  Akershus  Akershus  Granada  Granada  

11 Granada  Granada  Reims  Reims  Granada  Granada  

12  Tarragona  Granada  Oporto  Oporto  Tarragona  Tarragona  

13  Tarragona  Granada  Akershus  Akershus  Tarragona  Tarragona  

14 Tarragona  Granada  Reims  Reims  Tarragona  Tarragona  

 
1.1.6. Critérios de selecção  
Os estudantes devem dominar os idiomas necessários para cumprir o percurso de mobilidade 
escolhido. Na selecção, serão considerados os resultados universitários, a experiência profissional, 
as motivações e as competências sociais.  
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Quadro 4: Critérios de selecção dos estudantes 
Critérios 
 

Sub-critérios 

Formação 
 

Resultados universitários anteriores 

Outros cursos ou formações curtas, num domínio 
relacionado com o do Master MUNDUSFOR 
 

Experiência Profissional 
 

Experiência 
Funções de coordenação/gestão 
Relação entre experiências(s) profissional(is) e a 
especialização do MUNDUSFOR escolhida em 1º lugar 
 

Razões para se 
candidatar ao Master 
MUNDUSFOR 
 

O Master participa de um plano profissional 

Relação entre a temática do Master e a formação 
inicial 

Competências sociais 
 

Autonomia 
Iniciativa 

Empenhamento 

Trabalho em equipa 

 
1.1.7. Diploma conferido  
O tipo de diploma final será comum a todas as universidades: o título será «Formação de 
profissionais da formação» seguido da especialidade de cada universidade.  
Quadro 5: Lista dos estabelecimentos que conferem o diploma final 
 

Nome do estabelecimento  Título do diploma conferido por este mestrado e por este 
estabelecimento  

HIAK Universidade de Akershus (Noruega) 
 
 

MUNDUSFOR – Master Erasmus Mundus en Formation de Professionnels de 
la Formation : Teacher Education for Technical and Vocational Education and 
Training. 

 
UGR Universidade de Granada (Espanha) 
 

MUNDUSFOR – Master Erasmus Mundus en Formation de Professionnels de 
la Formation : Formación para la Enseñanza  
Superior 

 
UP Universidade do Porto (Portugal) 

MUNDUSFOR – Master Erasmus Mundus en Formation de Professionnels de 
la Formation : Desenvolvimento Local e Formação de Adultos. 

URCA Universidade de Reims Champagne 
Ardenne (França) 
 

MUNDUSFOR – Master Erasmus Mundus en Formation de Professionnels de 
la Formation : Formation d’Enseignants, de Formateurs en Entreprises et de 
Consultants 

URV Universidade Rovira i Virgili Tarragona 
(Espanha) 

MUNDUSFOR – Master Erasmus Mundus en Formation de Professionnels de 
la Formation : Formación y Gestión de Recursos Humanos. 
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1.1.8. Taxa de inscrição  
Os estudantes europeus pagarão 2.400 € por ano do Master e os estudantes com residência fora da 
Europa pagarão 4.800 € por ano. As taxas de inscrição serão as mesmas para todos os estudantes e 
não dependerão da localização da Universidade onde o estudante começa (ou termina) a sua 
formação. A Universidade coordenadora gere o total dos valores pagos pelos estudantes. No valor 
indicado estão incluídos:  
o Inscrição em todos os módulos  
o Participação num seminário de acompanhamento e integração dos estudantes do Master  
o Material de suporte pedagógico e documental  
o Acesso ilimitado a Internet  
o Acesso ilimitado aos centros de documentação e serviços associados  
o Organização e enquadramento do estágio  
o Cada universidade em termos de oportunidades, serviços e instalações podem ou não oferecer 

cursos de línguas. 
 
As taxas de escolaridade não incluem os custos relativos a alojamento, refeições, transportes 
internacionais, deslocações nos locais, nem os custos de seguros.  
As Universidades proporcionarão aos estudantes informação sobre outro tipo de bolsas para 
cobrir estes gastos. 
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1.2 Dossier de candidatura (deve ser preenchido no idioma da Universidade onde pretende 
frequentar a especialização) 

 
 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA DO ESTUDANTE 
Master Erasmus Mundus: MUNDUSFOR Formação de Profissionais da Formação 2011/2013 
 

 
 

IDENTIDADE DO ESTUDANTE 

Nome:............................................…………...........
................................................................................ 
Apelido(s)................................................………… 
.............................………….................................... 
Morada pessoal:.……........................................... 
.............................…………....................................
............................................................................. 
Código  postal:…………………………………….. 
Cidade:..............................…………..................... 
País:.............................…………........................... 

Nacionalidade:…………………………………..………. 
                                       (día/mes/año) 
Data de nacimiento: _____/_____/______. 
Sexo: .......................................................................... 
Estado civil:……………………………………………… 
Nº de filhos:……………………………...………………. 
E-mail:……………………………………………………. 
…………………………….………………………………. 
Nº Tel. (inclua o código do país e/ ou região):……... 
.................................................................................... 

 
Virá acompanhado por algum membro da sua família durante o período de estudos? Sim_ Não _  
Se sim, indique o número e grau de parentesco: 
…………………………………………………….……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Possui alguma incapacidade ou deficiência? Sim _ Não _  
Se sim, indique de que tipo: 
…………………………………………………….……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………  
FORMAÇÃO ACADÉMICA (mínimo requerido)  
Possui um título universitário do nível de Licenciatura (equivalente1 a, pelo menos, 180 ECTS)?  
Sim _ Não _  
Título que possui:…………………………………………………………………………………….........................  
Data de obtenção do título (mês/ano): _____/______  
Instituição em que obteve o título: …………………………………………………………………....……………..  
Nota final: …………………………………… Nota máxima na sua Universidade: ……………...………………  
Nota mínima para se ser aprovado na sua Universidade: ………………………………….............…………....  
COMPETÊNCIAS LINGUÍSTICAS  
Idioma materno:………………………………………………………………………………………...………………  
Indique que idiomas domina (no mínimo, dois dos idiomas oficiais do master) e em que nível o faz2 
(excelente, bom, elementar, mau): 
 

 

                                                 
1 Enviar toda a documentação oficial para a Universidade de Granada  
 
2
 Cada universidade responsabiliza-se pela verificação do nível de língua   

 

IDIOMA  FALADO  ESCRITO  LEITURA  COMPREENSÃO 
ORAL  

Inglês      

Francês      

Espanhol      

Português      
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Ordene os idiomas segundo a sua preferência para desenvolver a especialização do master (1 a 4):  
Inglês…….. ... _ Espanhol…….…. _  
Francês….… _ Português…….…. 
 
 
INDIQUE QUE DOCUMENTOS ANEXA:  
Cópia (traduzida) autenticada do(s) diploma(s) académico(s) (correspondendo a 180 ECTS, pelo 
menos) (obrigatório)  
Sim _  
Cópia (traduzida) autenticada das classificações obtidas (obrigatório)  
Sim _  
Se os seus diplomas estão redigidos num dos idiomas oficiais do Máster, não é necessária qualquer 
tradução (português, francês, espanhol, inglês).  
Prova(s) do domínio de idiomas3)  
Sim _ Não _  
Cartas de referência 

Sim _ Quantas (o mínimo obrigatório é dois): ……………  
Nomes de referência: Indique a relação com o/a candidato/a  
Nome:………………………………...………………………………………...……...………………………………..  
Relação com o candidato: …….……….…………………………………………………………………….............  
……………………………………….…………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................................  
Tel.: ……………………………………………………… E-mail:……………………………...……………………..  
Nome:………………………………………………………………………...……...………………………………..  
Relação com o candidato: …….…………………………………………………………………………….............  
……………………………………….…………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................................  
Tel.: ……………………………………………………… E-mail:……………………………...……………………..  
Prova de nacionalidade (Cópia do passaporte) (obrigatório)  
Sim _  
Outros documentos 
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
ESPECIALIZAÇÃO DO MASTER E PERCURSO DE MOBILIDADE ESCOLHIDO: (por ordem de 
preferência): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3Cópia (traduzida) autenticada do resultado do teste de línguas  
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Escreva, por ordem de preferência o(s) número(s) do percurso de mobilidade que deseja seguir:  
1ª escolha. Percurso de mobilidade número:………………………….  
2ª escolha. Percurso de mobilidade número:………………………….  
3ª escolha. Percurso de mobilidade número:………………………….  
4ª escolha. Percurso de mobilidade número:………………………….  
5ª escolha. Percurso de mobilidade número:………………………….  
6ª escolha. Percurso de mobilidade número:………………………….  
7ª escolha. Percurso de mobilidade número:………………………….  
8ª escolha. Percurso de mobilidade número:………………………….  

Percurso de mobilidade número Universidade onde realiza os módulos 
fundamentais 

(1º e 4º semestre) 

Especialização 
(2º e 3º semestre) 

1  Reims 
Francês 

Formação de formadores para o ensino 
técnico e profissional 

Akershus 
Inglês 

2  Reims 
Francês 

Formação para o ensino superior 
Granada 
Espanhol 

3  Reims 
Francês 

Desenvolvimento local e formação de 
adultos 
Porto 

4  Reims 
Francês 

Formação e gestão de recursos humanos 
Tarragona 
Espanhol 

5  Porto 
Português 

Formação de professores e formadores 
em empresa e de consultores 

Reims 
Francês 

6  Porto 
Português 

Formação para o ensino superior 
Granada 
Espanhol 

7  Porto 
Português 

Formação de formadores para o ensino 
técnico e profissional 

Akershus 
Inglês 

8  Porto 
Português 

Formação e gestão de recursos humanos 
Tarragona 
Espanhol 

9 Granada 
Espanhol 

Desenvolvimento local e formação de 
adultos 
Porto 

10  Granada 
Espanhol 

Formação de formadores para o ensino 
técnico e profissional 

Akershus 
Inglês 

11 Granada 
Espanhol 

Formação de professores e formadores 
em empresa e de consultores 

Reims 
Francês 

12 Tarragona 
Espanhol 

Desenvolvimento local e formação de 
adultos 
Porto 

13 Tarragona 
Espanhol 

Formação de formadores para o ensino 
técnico e profissional 

Akershus 
Inglês 

14 Tarragona 
Espanhol 

    Formação de professores e 
formadores em empresa e de consultores 

Reims 
Francês 
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EXPLIQUE DE FORMA BREVE PORQUE DESEJA CANDIDATAR-SE AO MASTER ERASMUS 
MUNDUS (carta de motivação, máximo 500 palavras)  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
EXPLIQUE DE FORMA BREVE (2 páginas, no máximo) QUAIS AS SUAS INTENÇÕES EM TERMOS 
DE INVESTIGAÇÃO SOBRE A PRÁTICA PROFISSIONAL  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
Candidatou-se, ou tem intenção de se candidatar, a outro Master ERASMUS MUNDUS ou a outro 
tipo de programa? Em caso afirmativo indique:  
Nome do curso:……………………………………………………………………………………………………...  
Universidade / instituição e local:……………………………………………………………………………………  
 
Como teve conhecimento do Master MUNDUSFOR? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Certifico que toda a informação constante desta candidatura é verdadeira e está completa 
(incluindo os documentos anexos). Tenho consciência de que se a informação que disponibilizo 
não estiver correcta, legível ou estiver incompleta poderá implicar a anulação da minha 
candidatura ou admissão.  
Assinatura do candidato:……………………………………………........................................…………………  
Local e data:……………………………………………………………………………………………………………  

ANEXO 1 – Curriculum Vitae  
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads.csp 
 
Nota Importante: Enviar Cartas de referência e cópias da 
documentação de apoio, o mais tardar 20 de janeiro de 2011 
para: 
 

Nana Collado  Máster MUNDUSFOR 
Oficina de Relaciones Internacionales.  
Complejo Administrativo Triunfo.  
Universidad de Granada.  
Cuesta del Hospicio s/n 18071.  
Granada, España.   
Tel.: +34958249030 /Fax: +34958243009;  
e-mail: erasmusmundus@ugr.es 
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1.3 Critérios de elegibilidade  
O Master MUNDUSFOR seleccionará os candidatos de acordo com os seguintes critérios de 
elegibilidade:  
o Ser titular de um diploma de nível de licenciatura ou equivalente (180 créditos ECTS)  
o Dominar dois dos idiomas segundo o percurso de mobilidade escolhido (referidos no quadro 
Percurso de Mobilidade)4 
o Submeter, nos prazos devidos, um dossier de candidatura completo  
Todas as candidaturas elegíveis serão analisadas pela Comissão de Admissão do Master.  
1.4 Criterios de selecção 
 
Critérios 
 

Sub-critérios Pontos 

Formação 
 

Resultados universitários anteriores 0 – 12 1  

Outros cursos ou formações curtas, num 
domínio relacionado com o do Master 
MUNDUSFOR 
 

0 – 5 2  

Experiência Profissional 
 

Experiência 0 – 5 3  

Funções de coordenação/gestão 0 – 1 4  

Relação entre experiências(s) profissional(is) e 
a especialização do MUNDUSFOR escolhida 
em 1º lugar 
 

0 – 1 5  

Razões para se 
candidatar ao Master 
MUNDUSFOR 
 

O Master participa de um plano profissional 0 – 1 6  

Relação entre a temática do Master e a 
formação inicial 

0 – 1 7  

Competências sociais 
 

Autonomia 0 – 1 8  

Iniciativa 0 – 1 9  

Empenhamento 0 – 1 10  

Trabalho em equipa 0 – 1 11  

  30  

 
1 – E= Suficiente (10, 11) – 2 pontos;  
D = Satisfatório (12, 13) – 4 pontos;  
C = Bom (14, 15, 16) – 7 pontos;  
B = Muito Bom (17, 18) – 10 pontos;  
A = Excelente (19, 20) – 12 pontos.  
2 – 1 ponto para cada curso/formação curta (pelo menos 25 horas), com um máximo de 5.  
3 – 1 ponto para cada período de três anos (ex: até 3 anos 1 ponto), com um máximo de 5 pontos.  
4 – 1 ponto se o candidato exerceu funções de coordenação.  
5 – 1 ponto se há relações entre a profissão exercida e a especialização do Master.  
6 – 1 ponto se participa de um plano profissional.  

                                                 
4 Tem a referência dos seguintes diplomas (de nível C1 sobre o Quadro Comum Europeu de referencia linguística (CEF))  
-TOEFL (Test of English as a Foreign Language) http://www.ets.org/  
-DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) http://www.cervantes.es/portada_b.htm  
-DALF (Diplôme approfondi de langue française) et DELF (Diplôme d'études de langue française) 
http://www.ciep.fr/delfdalf/correspondances.htm  
-CELPE (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa) 
http://portal.mec.gov.br/sesu/index.php?option=content&task=view&id=436&Itemid=303  
 



Candidatura para admissão ao Master Erasmus Mundus “MUNDUSFOR” 

 12

7 – 1 ponto se há relações estreitas entre a formação inicial e o Master.  
9 – 1 ponto para a iniciativa.  
10 – 1 ponto para o empenhamento.  
11 – 1 ponto para o trabalho em equipa.  
NOTA: os pontos 8 a 11 são atribuídos em função do conteúdo das cartas de motivação enviadas pelo candidato, e/ou indicação, 
8 – 1 ponto para a autonomia. 
 

1.5 Procedimentos para a submissão de candidaturas e entrega de 
documentação  
O processo de candidatura dos estudantes é comum a todos os candidatos, quer sejam europeus, 
quer provenientes de países terceiros.  
Procedimentos de candidatura dos estudantes: a candidatura ao Master MUNDUSFOR faz-se 
através do preenchimento de um formulário de candidatura online, disponível nos idiomas oficiais do 
Master (inglês, espanhol, francês e português), na página Web do Máster: 
http://ori.ugr.es/application_em/applicationem.php?m=mundusfor&l=en&t=student É 
necessário também um Currículum Vitae e uma carta de motivação. As cópias dos documentos 
obrigatórios devem ser enviadas por via postal. A página Web fornece informações sobre o número 
de vagas disponível para estudantes europeus e estudantes de países terceiros, em cada país do 
consórcio.  
 
1.6. Procedimentos de selecção  
Há duas fases: a pré-selecção e a s selecção final.  
A pré-selecção é realizada pela instituição que recebe as candidaturas. Nesta fase verifica-se se 
cada candidato enviou o conjunto dos documentos requeridos: a carta de motivação, o Currículum 
Vitae, a justificação, validada, da obtenção de um diploma universitário de nível de Licenciatura com, 
pelo menos, 180 ECTS e o comprovativo das classificações obtidas. Na pré-selecção ter-se-á em 
conta a adequação dos diplomas obtidos à formação requerida e a qualidade da motivação 
apresentada.  
 
A selecção final efectua-se entre os candidatos pré-seleccionados. Nesta fase, o Comité de 
Direcção (constituído pelo coordenador internacional do Master e pelos coordenadores de cada sede 
nacional do consórcio) analisa as candidaturas pré-seleccionadas, segundo os critérios de selecção 
que figuram mais abaixo.  
 
 
Procedimento de entrega da documentação pelos estudantes (excepto os que solicitaram bolsa 
Erasmus Mundus) 
 
A candidatura deve ser redigida no idioma da Universidade onde pretende efectuar a 
especialização (2º e 3º semestre): Akershus (Noruega) – inglês; Granada e Tarragona 
(Espanha) – espanhol; Porto (Portugal) – português; Reims (França) – francês.  
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2. Recepção da candidatura e controlo da observância dos critérios 
formais por todas as candidaturas  
Logo que a documentação dos candidatos seja recebida no Secretariado Técnico Erasmus Mundus 
da Universidade de Granada, a respectiva responsável Nana Collado Cañas, Secretária Técnica do 
MUNDUSFOR na Universidade de Granada (coordenadora), encarregar-se-á de verificar a 
conformidade da candidatura feita pela Internet e a existência dos documentos exigidos. No caso do 
diploma de estudos, deverá verificar a sua homologação. No que respeita ao controlo da 
documentação, usar-se-á a seguinte lista de controlo: 

 
 
A lista de controlo de cada um dos candidatos será enviada ao Coordenador do consórcio e à 
Secretária Técnica. A lista de controlo será enviada aos dois professores do Master para se proceder 
à sua avaliação.  
3. Critérios de selecção  
Na selecção serão tidos em consideração critérios quantitativos tais como as classificações obtidas 
na formação anterior e critérios qualitativos como a carta de motivação, as cartas de recomendação 
e a situação pessoal dos candidatos. O processo de avaliação tem três fases: verificação do dossier 
de candidatura, avaliação de cada candidato por dois membros do consórcio que dominem os dois 
idiomas escolhidos pelo/a candidato/a e a avaliação final pelo Comité de Direcção do Consórcio. A 
avaliação em equipa serve para obter consensos em caso de divergência. O peso de cada critério 
está descrito no ponto 1.4  
4. Decisão sobre a selecção  
O Comité de Direcção MUNDUSFOR elaborará uma lista ordenada de candidatos/as de acordo com 
as pontuações obtidas. Todos os candidatos/as colocados/as após o número máximo de estudantes 
admitidos (quinze por Universidade) ficam em lista de espera para a eventualidade de desistências 
de estudantes escolhidos.  
Para a elaboração desta lista ordenada, o Comité de Direcção terá em consideração os seguintes 
critérios de adequação geral:  
 

Nome: ............................................….…….................................….…….................  
Apelido(s) .................................................…………................................….……......  
.............................…………....................................................................….…….......  
Morada actual: ...................................................................................….……...........  
.............................………….....................................................….…….....................  
.............................………….....................................................….…….....................  
Nacionalidade: ………………………………………..…..  
(dia/mês/ano)  
Data de nascimento: _____/_____/______.  
Sexo : ...........................................................................  
E-mail: …………………..…………………………………  
Nº Tel: ....................................................................  

O formulário na Internet foi corretamente elaborado    

Cópia (traduzida) autenticada do(s) diploma(s) acadêmico(s) (correspondendo a 180 ECTS, pelo 
menos) (obrigatório)  

Cópia (traduzida) autenticada das classificações obtidas (obrigatório)  

Certificado do nível de idioma  

Cartas de referência  

Nome e função das pessoas de referência  

Prova de nacionalidade (Cópia do passaporte) (obrigatório)  
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1. O número de mulheres será, pelo menos, 50% do total dos seleccionados.  
 
2. Cada sede do consórcio terá um número igual de estudantes matriculados.  

 
3. Haverá um equilíbrio entre os estudantes escolhidos em função das principais zonas 

geográficas de origem (África, América, Ásia e Oceânia, Europa não comunitária).  
 
4. Em caso de igualdade na pontuação obtida por um ou mais candidatos, o consórcio dará 

preferência na selecção a estudantes que apresentem necessidades especiais de carácter 
pessoal, familiar ou social.  

O Comité de Direcção que intervém enquanto comité de selecção é composto pelo Coordenador 
Internacional do Master e um representante nacional das sedes que compõem o consórcio. 


