Instruções de preenchimento do Formulário de Candidatura Mobilidade Erasmus+ Estudos
Ano letivo 2017-2018
Instructions for completion of the Erasmus+ Mobility Application Form Studies
Academic year 2017-2018

Para a correta inserção dos dados, todos os campos deverão ser obrigatoriamente preenchidos, sendo que cada campo significa o seguinte:
For correct data entry, all fields must be filled out, each field means the following:


Unidade Orgânica / Faculty - NOVA IMS.



Número de Estudante / Student number - Número de estudante na NOVA IMS, exp: 2003121 / Student number at NOVA IMS, e.g.: 2003121.



Ciclo de Estudos a que respeita a candidatura / Cycle of Studies: Indicar o nível de estudos a que respeita a mobilidade (Licenciatura, Mestrado
ou Doutoramento) / Nominate the cycle of studies regarding the mobility (Bachelor, Master or Doctorate).



Nome e código da Universidade de Acolhimento / Name and code of the Host University - Consultar a página ERASMUS da NOVA IMS / See
the ERASMUS web page of NOVA IMS.



Código da área de estudos / Subject area code - Consultar a página ERASMUS da NOVA IMS / Please see ERASMUS web page of NOVA IMS.



Área de Estudos / Subject Area - Consultar a página ERASMUS da NOVA IMS / Please see ERASMUS web page of NOVA IMS.



Nome / Name - Nome completo do estudante, de acordo com o documento de identificação. Student Full name, according to the identification.



Data de Nascimento / Date of Birth – Ano-Mês-Dia / Year-Month-Day.



Documento de Identificação / Identification Document - Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão, Cartão de Residência Permanente,
Passaporte / Identity Card, Citizen Card, Permanent Residence Card, Passport.



N.º do Documento de Identificação / Number of the identification document – Subentende-se o n.º do Bilhete de Identidade, o n.º do
Passaporte; o número do Cartão de Residência Permanente ou o nº do Cartão de Cidadão / It is understood the number of the Identity Card,
Passport; Permanent Residence Card or the number of the Citizen Card.
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Género / Gender – F (feminino) (female); M (masculino) (male).



Nacionalidade / Nationality – Escolher o País /Choose the country.

•

IBAN – Número de identificação bancária internacional / International Bank Account Number

•

BIC SWIFT



N.º de Contribuinte / Fiscal number – Número de Identificação Fiscal / Fiscal Identification Number.



Morada / Address – Local de residência efetiva do estudante / Student effective place of residence.



Código Postal / Postal code – O código postal deverá estar completo, exemplo: 1234-012. The postal code should be complete.



Localidade / Location – Localidade associada ao código postal / Location associated with the zip code.



Tlf./Tlm / Phone number – Deve preencher os campos com os números de contacto de que dispõe e faz uso. / You must fill with the phone
numbers that you usually use. Please do not forget the dialling code.



E-mail – Deve fornecer o e-mail institucional da NOVA-IMS. Será o nosso meio de contacto privilegiado. Please provide your NOVA IMS email
address. It will be our preferred method of contact.



Grau de Estudos / Study Degree – Respeita ao grau de estudos que se encontra a frequentar. Escolher uma das seguintes opções: Licenciatura,
Mestrado, Doutoramento / Concerns your level of studies. Choose one of the following: Undergraduate, Master, Doctorate.



Língua de ensino na Universidade de acolhimento / Language of instruction at the host university – Indicar a língua de estudo do estudante na
universidade parceira. É possível indicar mais que um idioma. Por exemplo: Francês; Inglês. / Nominate the student's study language at the host
university. You can specify more than one language. E.g.: French; English.
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Número de anos em que já frequentou o Ensino Superior (total de todos os graus) Number of years that you have attended higher education,
(total number of years of all cycles) – Se fizer a mobilidade Erasmus no 3º ano da licenciatura, deverá indicar que já frequentou 2 anos. / If your
Erasmus mobility is in the 3rd year of the bachelor degree, you should indicate that you already attended two years.



Bolseiro do SAS / SAS scholarship holder – Resposta de Sim /Não / Reply Yes / No.



Isenção ou redução de propinas / Exemption or reduction of fees – Indicar se beneficia, na NOVA, de isenção ou redução de propinas. Resposta
de Sim /Não / Indicate if you benefit in NOVA, of exemption or reduction of tuition fees. Answer Yes / No.



Período de Estudos: INÍCIO do período de mobilidade / Período de Estudos: FIM do período de mobilidade / Study Period: START of the
mobility period / Study Period: END of the mobility period – Colocar Dia-Mês-Ano (ex.:01-09-2009). Estes meses referem-se ao tempo efetivo
de aulas e exames (ver calendário escolar da universidade pretendida) / Day-Month-Year (e.g..:01-09-2009). These months refer to the effective
time of classes and exams (see the Academic calendar of the host university).



Total de meses do período de Estudos / Total of months of the mobility period of studies - Os meses de estadia poderão variar entre os 3 e os
12 meses. Dever-se-á indicar o número de meses completos de estadia / The months of stay may vary between 3 and 12 months. You must
indicate the number of full months of stay.
Nota: O período de estudos a indicar respeita ao período de estudos a efetuar na Universidade colocada como 1ª opção
Note: This period of studies is the period of studies to be carried out at the University placed as 1st choice



Já foi aluno Erasmus no mesmo ciclo de estudos a que se está a candidatar / Have you ever been an Erasmus student in the same study cycle
to which you are applying - Resposta de Sim / Não / Answer Yes / No.



Já foi aluno Erasmus num ciclo de estudos diferente daquele a que se está a candidatar / Have you ever been an Erasmus student in a
different study cycle to which you are applying - Resposta de Sim/Não. - Answer Yes / No.



Tipo de mobilidade efetuada / Type of Mobility – Escolher uma das seguintes opções: Estudos, Estágio; Ambas / Choose one of the
following: Studies, Traineeship, Both.
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Essa mobilidade foi enquanto aluno(a) da NOVA IMS / That mobility was as a student of NOVA IMS - Resposta de Sim/Não / Answer Yes /
No.



Duração total (em meses) do período de mobilidade já efetuado / Total duration (in months) of the mobility period already made Respeita ao total de meses de mobilidade efetuado num mesmo grau de estudos, independentemente do tipo de mobilidade (estudos ou
estágio) / Corresponds to the total of months of the mobility period made in the same degree of studies, regardless of the type of mobility
(study or traineeship).



Usufruiu de bolsa Erasmus / Did you received an Erasmus scholarship - Resposta de Sim/Não / Answer Yes / No.



Já participou enquanto aluno(a) da NOVA IMS noutro Programa de Mobilidade / Have you participated, as a student of NOVA IMS, in
another Mobility Programe? Resposta Sim / Não / Answer Yes / No.



Qual / Which one - Indicar o nome do Programa (s) em que participou / Indicate the name of the program you have attended.





