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Universidades aproximam países
Um mestrado com o “carimbo” Erasmus Mundus implica um período de mobilidade obrigatória.
E é frequentado, no mínimo, em dois países. Tudo depende da área de estudos onde quer fazer essa
especialização e dos consórcios de Instituições de Ensino Superior.
ANA CUNHA ALMEIDA

ana.c.almeida@economico.pt

eforçar os laços de cooperação
internacional no ensino supe-
rior é o grande objectivo do
Programa da UE Erasmus
Mundus. Quem iniciar os seus
estudos no ano académico de
2011-2012 passa a ter à dispo-

sição um total de 123 mestrados que oferecem
bolsas de estudo. Um número que se encontra
a crescer, já que no ano académico 2010-2011
estavam acessíveis apenas 116 mestrados.
No âmbito das candidaturas da segunda fase
do Erasmus Mundus, que aconteceu ainda em
2009, verificaram-se 182 candidaturas de
cursos de mestrado e de 135 doutoramentos
conjuntos de universidades da Europa e dos
seus parceiros em todo o mundo, segundo os
dados mais recentes do portal da União Euro-
peia (www.europa.eu).
O “Diário Económico” procurou saber junto
das universidades portuguesas qual a aceita-
ção que o Erasmus Mundus está a ter e como
funciona. A Universidade de Coimbra partici-
pa neste programa internacional, com quatro
mestrados no seu portefólio. O Neurasmus é
um mestrado em neurociência, cujas aulas são

R faladas em inglês, e onde a Universidade de
Coimbra (UC) é representada pelo seu Centro
de Neurociências e Biologia Celular e pela Fa-
culdade de Ciências e Tecnologia. Um curso
criado em 2010 e onde a UC integra o consór-
cio desde o início. Prepara-se para receber es-
tudantes pela primeira vez no ano 2011/2012.
O Applied Ecology é outro dos mestrados, na
área da Ecologia, também falado em inglês e
que envolve a Faculdade de Ciências e Tecno-
logia. Os alunos poderão ainda inscrever-se
no Europhilosophie, no campo da Filosofia,
falado em alemão e francês e gerido pela Fa-
culdade de Letras. E ainda no WOP-P: Work,
Organisational and Personnel Psychology, fa-
lado em francês, espanhol, italiano e portu-
guês. No WOP-P – que envolve a Faculdade de
Psicologia e Ciências da Educação da UE –
desde o seu arranque, em 2006/2007, até ago-
ra “já frequentaram e terminaram este mes-
trado 65 estudantes”, afirma Adelino Duarte
Gomes, docente daquela Faculdade. E no pre-
sente ano lectivo inscreveram-se 11 alunos.
Um número que se encontra muito distribuído
por várias nacionalidades: “dois Portugueses,
dois Brasileiros, um Sérvio, dois Mexicanos,

um Italiano, um Americano, um Polaco e um
Espanhol”, concretiza o mesmo responsável.
Também a Universidade do Porto, no âmbito
do Erasmuns Mundos, dispõe de quatro mes-
trados. O GLITEMA – German Literature in the
European Middle Ages que está aberto a can-
didaturas desde 2009. O MUNDUSFOR – For-
mación de Profesionales de la Formación, dis-
ponível desde 2008. Mas também o TCCM –
Master in Theoretical Chemistry and Compu-
tational Modelling, desde 2009, e o SERP-
Chem – Surface, Electro, Radiation and Pho-
to-Chemistry, desde 2010.
Já a NOVA não tem mestrados no Programa
Erasmus Mundus. Fonte oficial da NOVA
School of Business and Economics explica que
tem, no entanto, “140 acordos de intercâmbio
com diferentes Universidades em 46 países
por todo o mundo e recebe anualmente várias
centenas de estudantes a nível de intercâmbio
de licenciaturas e mestrados.”

O que precisa de saber antes de decidir
As áreas académicas são muitas, mas a oferta é
superior nas áreas das Ciências, Matemática e
Computação, Engenharia e Construção.

Quem iniciar
os seus estudos
no ano
académico
de 2011-2012
passa a ter
à disposição
um total de
123 mestrados
no âmbito do
Erasmus Mundus.
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Para frequentar um Erasmus Mundus, os es-
tudantes da Europa terão de investir 4000 eu-
ros/ano e os estudantes de países terceiros à
volta dos 8000 euros/ano. Quanto aos países
onde poderá frequentar o mestrado que quer
fazer, o melhor é informar-se, em primeiro
lugar, sobre a área de estudos que lhe interessa
numa das universidades portuguesas associa-
das ao Programa Erasmus Mundus. Estes mes-
trados são “oferecidos por um consórcio de,
no mínimo, três instituições de ensino supe-
rior europeias, às quais se podem juntar insti-
tuições de ensino superior de países tercei-
ros”, como lembrou Filomena Marques de
Carvalho, chefe da divisão de Relações Inter-
nacionais da Universidade de Coimbra.
Daí que o rol de países seja tão extenso. Bélgi-
ca, Bulgária, República Checa, Dinamarca,
Grécia, Estónia, Alemanha, França, Itália, Ir-
landa, Espanha, Chipre, Lituânia, Letónia,
Luxemburgo, Malta, Hungria, Holanda, Áus-
tria, Polónia, Portugal, Roménia, Eslovénia,
Eslováquia, Finlândia, Suécia, Reino Unido.
Também fazem parte dos países membros do
EEA-EFTA (Islândia, Noruega, Liechtenstein)
e ainda outros países terceiros. ■

O Erasmus Mundus arrancou em
2004, altura em que os primeiros
168 estudantes e académicos
[professores universitários]
receberam bolsas de estudo para
frequentar um dos primeiros
19 cursos de mestrado no âmbito
deste projecto. Desde 2004
até final de 2010 mais de 7600
estudantes e mais de 1600
académicos foram estudar
ou fazer investigação no quadro
do Erasmus Mundus. Podem-se
candidatar todos os estudantes
que tenham acabado o primeiro
ciclo do Ensino Superior em todo
o mundo, não havendo limite
de idade.

>> ERASMUS MUNDUS

Helena Martins já estava a trabalhar
na área da Psicologia do Trabalho,
como técnica de reconhecimento de
competências numa escola secun-
dária e também como consultora de
formação para uma empresa, quan-
do decidiu tirar um mestrado.
Licenciou-se em Psicologia pela
Universidade do Minho em 2005 e
um ano depois já estava inscrita no
mestrado Erasmus Mundus – o
WOP-P, na sua área da especialida-
de: a Psicologia.
Na altura o Erasmus Mundus não es-
tava ainda muito divulgado e a con-
versa que teve com Adelino Duarte
Gomes, docente da Faculdade de
Psicologia e Ciências da Educação da
Universidade de Coimbra foi deter-
minante para a sua decisão. “Além
de ter um reconhecimento científico
elevadíssimo, um mestrado como
este permite descobrir novos países.
Vale também pela experiência única
muito recompensadora”, admite
Helena Martins, hoje com 30 anos.
Espanha (Valência) foi o país esco-
lhido no rol de mercados onde Hele-
na poderia fazer uma parte do mes-
trado. “Consegui negociar com a
entidade empregadora uma licença
sem vencimento para fazer o segun-
do semestre que é obrigatoriamente
no estrangeiro”, explica a ex-aluna.
Enquanto que o primeiro semestre é
sempre no país de origem do aluno,
o terceiro semestre é opcional, mas
Helena optou por fazê-lo também
em Portugal, na Universidade de
Coimbra, apenas pelo vínculo que já
tinha ao seu empregador.

O desafio de trabalhar
em ambiente multicultural
“Com esta experiência ficamos
muito mais capazes de trabalhar em
ambientes multiculturais. Esta sen-
sibilidade também nos cria essa
vontade de trabalhar fora em orga-
nismos internacionais”, diz. Embo-
ra esteja a trabalhar, actualmente,
em Portugal, no Porto, Helena Mar-
tins não fechou portas a uma expe-
riência profissional no estrangeiro.
Para já, mantém as aulas que dá no
Instituto Politécnico do Porto, na
Escola Superior de Tecnologias da

Aprender com as adversidades
culturais e à custa de muito
trabalho
Com 30 anos, Helena Martins, recorda a experiência de fazer
um mestrado Erasmus Mundus. Espanha foi o país de eleição.

Saúde e nas colaborações com a AP-
NOR e com a Faculdade de Enge-
nharia do Porto. Mas “é uma hipó-
tese que fica em aberto”, afirma.
Recorda que no final do terceiro se-
mestre, houve ainda a designada
“winter school”, em que os alunos
de todos os países inscritos vão para
um só país e têm duas semanas in-
tensivas de formação. “São trabalhos
em equipa com pessoas que não co-
nhecemos de lado nenhum, mas an-
tes destas duas foram formadas equi-
pas e é preciso trabalhar virtualmen-
te”, diz Helena. Ficou no grupo em
que tinha colegas de todas as nacio-
nalidades: Estónia, Brasil, Colômbia,
Grécia... “a língua falada tinha de ser
mesmo Inglês e ter que gerir o traba-
lho em equipa virtual veio a revelar-
se um grande desafio”, acrescenta.
Como o mestrado é muito exigente
implica a leitura de muita informa-
ção técnica em inglês. “Mas há
sempre a perspectiva cultural.
Criam-se laços muito grandes com
as pessoas que conhecemos”refere.
Helena Martins já acabou o mestrado
há dois anos mas herdou uma boa
rede de contactos em todo o mundo,
da qual não prescinde. “Hoje mante-
mos uma relação óptima e partilha-
mos ideias e experiências”, revela. O
WOP-P foi para esta mestre em Psi-
cologia uma boa aposta. “Recomen-
do vivamente este mestrado. Encon-
tram-se professores muito dedica-
dos. Mas do ponto de vista pessoal é,
também, um grande desafio. Exige
muito trabalho”, conclui. ■

HELENA MARTINS

ex-aluna do Mestrado WOP-P

“Recomendo
vivamente
este mestrado.
Encontram-se
professores
muito dedicados.
Do ponto
de vista pessoal
é, também, um
grande desafio.
Exige muito
trabalho.”

HelenaMartins (primeira do lado esquerdo) era a única portuguesa no grupo

de estudantes que fizeramo segundo semestre domestradoWOP-P, emValência.
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