ESCOLA SUPERIOR ARTÍSTICA DO PORTO – ESAP

PROGRAMA ERASMUS+
PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE NOVAS PARCERIAS
(ACORDOS INTERINSTITUCIONAIS)
Todas as Instituições de Ensino Superior devem ser detentoras de uma Carta Erasmus
para o Ensino Superior (ECHE) válida para participar nas atividades do novo programa
ERASMUS +.
A Carta Erasmus para o Ensino Superior (ECHE) estabelece o quadro geral de qualidade
para as atividades europeias e internacionais de cooperação que uma instituição de ensino
superior (IES) possa desenvolver no âmbito do Programa e é um pré-requisito para todas as IES
localizadas num País do Programa e que pretendam participar em ações de mobilidade de
aprendizagem de indivíduos e/ou cooperação para a inovação e boas práticas no âmbito do
Programa.
Toda e qualquer mobilidade Erasmus entre Instituições de Ensino Superior (IES) deve
ocorrer no âmbito de um acordo interinstitucional entre as IES e cada uma delas deverá ser
detentora de uma ECHE válida.
Os alunos ou docentes que pretendam propor à ESAP uma nova parceria Erasmus+,
através do estabelecimento de um Acordo Interinstitucional, devem seguir o seguinte
procedimento:
- Recolher informações sobre a Universidade que pretendem propor e preencher o
formulário que se segue. Este requisito é imperativo para a análise deliberação sobre a
proposta!
- Apresentar formalmente esse formulário à respetiva Direção de Curso da ESAP, para análise
prévia e emissão de parecer do(a) Diretor(a) de Curso. Juntamente com o formulário deverão
se fornecidos os seguintes dados do proponente: Nome completo, contacto de e-mail, Curso
da ESAP a que pertence e nº de aluno (se for o caso).
A entrega pode ser feita:
--- Na Sala das Direções de Curso da ESAP (2º andar – Edifício Mouzinho)
de 2ª a 6ª feira entre as 11h00 e as 12h30 ou entre as 15h00 e as 18h00
--- Através de envio de um e-mail com o formulário, para o endereço: cursos@esap.pt
A proposta apresentada será então analisada pela Direção de Curso e será emitido um
parecer. Em caso de parecer favorável a proposta seguirá para a apreciação e deliberação final
do Conselho Científico, Órgão da ESAP ao qual compete a aprovação formal das Parcerias.
Finalizado o procedimento, o proponente será contactado formalmente via e-mail,
para ser informado do desfecho da proposta apresentada.
NOTA IMPORTANTE: O PROPONENTE DEVE SALVAGUARDAR QUE A PROPOSTA DE NOVA PARCERIA SEJA
FORMALMENTE APRESENTADA À DIREÇÃO DE CURSO RESPETIVA DA ESAP, COM A MAIOR ANTECEDÊNCIA
POSSÍVEL RELATIVAMENTE AO PERIODO EM QUE O PROPONENTE DESEJA REALIZAR A SUA MOBILIDADE.
PRETENDE-SE ASSIM PROCURAR GARANTIR:
- QUE TODO ESTE PROCESSO OCORRA PREVIAMENTE AO PERIODO DE CANDIDATURAS NA ESAP, PARA ANO
LETIVO EM QUE O PROPONENTE DESEJA REALIZAR A SUA MOBILIDADE;
- QUE EM TEMPO ÚTIL A ESAP POSSA DESENCADEAR OS NECESSÁRIOS PROCEDIMENTOS INTERNOS DE ANÁLISE
E, EM CASO FAVORÁVEL, ESTABELECER OS DEVIDOS CONTACTOS COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
ESTRANGEIRA, PARA AFERIR O RESPETIVO INTERESSE EM PROTOCOLAR COM A ESAP.

Qualquer esclarecimento ou informação complementar sobre este procedimento, deverá ser
solicitado exclusivamente POR E-MAIL, para o endereço: erasmus@esap.pt

