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Apresentação
Este Programa de atribuição de bolsas, concebido em colaboração com a Associação Universitária
Iberoamericana de Posgrado (AUIP), visa fomentar a frequência de estudos de pós-graduação na
Universidade de Aveiro.
O Programa financiará até 10 bolsas para a realização de Cursos de Mestrado na Universidade de
Aveiro dirigidas a estudantes latino-americanos provenientes de universidades associadas da AUIP
(Ver lista de instituições associadas) que, em caso de obtenção de bolsa, se comprometem a
matricular-se num dos Cursos de Mestrado da UA no ano letivo 2018-2019, de entre os Cursos
mencionados em anexo ao presente edital.



Objetivos
•
•
•



Fomentar as relações de cooperação entre a Universidade de Aveiro e instituições estrangeiras
de ensino superior no âmbito da pós-graduação.
Facilitar o acesso de estudantes latino-americanos a Mestrados Universitários adaptados ao
Espaço Europeu de Educaçã Superior (EEES).
Contribuir para o desenvolvimento da qualidade de estudos de pós-graduação fomentando a
mobilidade de estudantes.

Candidatos
Estudantes, professores e graduados de universidades de qualquer país latino-americano,
associadas à AUIP, que estejam interessados em realizar cursos de Mestrado.



Descrição
As bolsas financiarão a diferença entre as taxas académicas de um aluno estrangeiro (entre quatro
mil (4.000) euros e cinco mil e quinhentos (5.500) euros anuais) e o valor devido por um aluno de
nacionalidade portuguesa ou de nacionalidade de outro país da União Europeia (mil e sessenta e três
euros e 47 cêntimos (1.063,47) anuais). Desta forma, os alunos beneficiarão das mesmas taxas
académicas que os nacionais e residentes da União Europeia, pagando apenas o referido
montante de 1.063,47 euros anuais para frequentarem o Curso de Mestrado da sua escolha.



Oferta de Cursos de Mestrado
A lista de Cursos de Mestrado para que poderão ser solicitadas bolsas é a que figura em anexo ao
presente edital.
Uma vez obtida a bolsa, o estudante deverá formalizar a sua matrícula na Universidade de Aveiro, no
Curso de Mestrado correspondente. Se não o fizer no tempo estipulado para o efeito entender-se-á
que renuncia à bolsa que lhe foi atribuída. Na página WEB http://www.ua.pt/ensino/entrada encontrase toda a informação sobre os prazos de inscrição, planos de estudo, requisitos de admissão, etc.
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Requisitos de admissão
Os estudantes estrangeiros que optem pela bolsa deverão ser titulares de uma licenciatura em área
de conhecimento afim à do Mestrado a que se candidatam.



Formalização da candidatura
Para realizar a solicitação é necessário, se ainda não fez, registar-se como utilizador (usuário) através
deste link http://solicitudes.auip.org/
Quando o utilizador esteja criado, o sistema enviará um e-mail de confirmação ao e-mail do
interessado com um link para poder continuar o processo de registro. Em seguida, deverá seguir os
passos que irá indicando o próprio aplicativo, assim como anexar a seguinte documentação:
•
•

Cópia do passaporte.
Cópia de certificações académicas de estudos universitários com referência à nota média
alcançada e a escala em que as notas são expressos.
Cópia do título de licenciado, engenheiro, arquiteto ou equivalente.
Curriculum vitae de acordo com modelo disponibilizado.
Será valorizada positivamente a apresentação de uma carta de referência assinada por uma
alta autoridade académica, preferencialmente o Reitor ou um Vice-reitor, da universidade
com a qual esteja vinculado (formado, professor, …) o solicitante. Caso se mantenha uma
vinculação profissional, isso deve estar mencionado expressamente na carta. (Opcional)
Motivação pessoal e/ou institucional para a realização do mestrado. (Opcional)

•
•
•

•

A AUIP poderá comprovar a veracidade dos dados fornecidos e requerer ao solicitante o envio da
documentação original.
Cada um destes documentos deverá estar em formato .pdf e não exceder um tamanho de 2 MB.
Quando haja sido iniciado o processo, o interessado poderá aceder sempre que deseje à sua
solicitação e corrigir erros. Isso será possível enquanto a solicitação não seja enviada e antes da
finalização do prazo. Quando já haja sido enviada, a solicitação não poderá sofrer mudanças.
Como confirmação da solicitação de bolsa, o candidato receberá uma mensagem no seu e-mail
fornecido com um link através do qual poderá fazer o download de um arquivo .pdf com os dados da
sua solicitação.



Prazo de candidatura
Até 27 de abril de 2018 às 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid.



Seleção e aprovação
A seleção de candidatos será efetuada por uma Comissão constituída por dois representantes da
Universidade de Aveiro e um da AUIP.
A Comissão terá em consideração os seguintes critérios:
•
•
•
•

Avaliação do perfil académico do candidato (média final obtida na habilitação com que se
candidata; outros graus oficiais).
Apreciação do curriculum vitae.
Alinhamento com os interesses estratégicos da Universidade de Aveiro.
Não serão atribuídas mais de cinco bolsas para o mesmo Curso de Mestrado.

A decisão da concessão de apoio financeiro (bolsa) será publicitada até 15 de maio de 2018. Os
beneficiários da bolsa receberão uma notificação individual para o endereço eletrônico indicado pelos
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próprios aquando da candidatura. A lista definitiva dos candidatos admitidos será publicada na página
WEB da AUIP (www.auip.org)
Para além da lista dos 10 bolseiros selecionados, será, igualmente, elaborada uma lista de suplentes
para cobrir as possíveis vagas ou renúncias no decorrer do processo de seleção. A ordenação dos
suplentes realizar-se-á segundo os mesmos critérios de seleção. No caso de não existirem
candidaturas suficientes que cumpram os critérios de admissão, poderão ficar vagas por preencher.



Matrícula
Uma vez confirmada a bolsa, os beneficiários deverão proceder à matrícula no Curso de Mestrado
respetivo. Para este efeito, os mesmos serão contactados por e-mail pelos Serviços de Gestão
Académica da Universidade de Aveiro. A matrícula dos candidatos admitidos deverá ser feita entre
28 de maio a 1 de junho. Se não o fizerem no período determinado para o efeito considerar-se-á que
os beneficiários renunciam às bolsas que lhes foram atribuídas.



Validação da Bolsa
A bolsa só será considerada efetiva quando o beneficiário estiver formalmente matriculado no Curso
de Mestrado respetivo.
A não presença do beneficiário da bolsa no dia de início das aulas do respetivo Curso de Mestrado
será considerada como uma renúncia aos direitos sobre a bolsa e bastará a informação dessa
ausência por parte do Diretor de Curso para que a Universidade de Aveiro possa dispor da respetiva
vaga, atribuindo-a outro candidato suplente, seja bolseiro ou não.



Obrigações dos Bolseiros
•

•
•



Aceitação ou renúncia. Enviar para a Sede Central da AUIP uma carta assinada em que conste
que a bolsa foi aceite, bem como a concordância das condições da mesma num prazo de 10 dias
a contar da notificação da concessão da referida bolsa. Sem prejuízo da renúncia tácita, os
estudantes que pretendam renunciar expressamente à bolsa deverão comunicá-lo para o
endereço eletrónico cfardilha@ua.pt dentro do mesmo prazo. A renúncia à bolsa impossibilita o
beneficiário de se candidatar a outras bolsas em edições posteriores.
Visto. O beneficiário deverá tratar da obtenção de visto no Consulado e respeitar a legislação
portuguesa em matéria de vistos e de permissões de residência.
Matrícula. Uma vez concedida a bolsa, deverá matricular-se no curso para o qual foi admitido em
regime de dedicação a tempo integral e pagar as taxas académicas de acordo com o calendário
fixado para cada uma das prestações devidas. A matrícula poderá realizar-se através de uma
aplicação informática disponível no sítio https://paco.ua.pt.

Informação académica na Universidade de Aveiro
Para esclarecimento de qualquer dúvida relacionada com a matrícula, as características dos
mestrados e outras questões relacionadas com a Universidade de Aveiro, deverão dirigir-se a Carla
Fardilha, Assessoria da Reitoria para Assuntos Internacionais, Universidade de Aveiro:
cfardilha@ua.pt

s

Contato
Para informações relacionadas com as bolsas escrever para becas@auip.org
Para informações relacionadas com o aplicativo informático escrever para adminweb@auip.org
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Anexo:
Lista de Cursos de Mestrado para os quais poerão candidatar-se a Bolsa de estudo
Mestrados em inglês:
Biomedical materials and devices
Chemistry
Environmental studies
Physics
Mestrados em Português:
Biologia aplicada
Biologia marinha
Biologia molecular e celular
Bioquímica
Ciências do mar e da atmosfera
Criação artística contemporânea
Design
Ecologia aplicada
Enfermagem de saúde familiar
Engenharia de automação industrial
Engenharia geológica
Engenharia informática
Estudos chineses
Estudos editoriais
Finanças
Gerontologia aplicada
Matemática e aplicações
Microbiologia
Planeamento regional e urbano
Português língua estrangeira/língua segunda
Sistemas energéticos sustentáveis
Tecnologias da imagen médica
Toxicologia e ecotoxicologia
Tradução especializada
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