
    

 

Consórcios Estágios Erasmus 

 

A Universidade do Algarve integra dois Consórcios para Estágios Erasmus sendo que ambos os Consórcios foram 

aprovados para o ano letivo de 2012/2013. 

Os Consórcios são um conjunto de instituições de ensino superior com Carta Universitária Erasmus Alargada e de 

outras organizações (empresas, associações, câmaras de comércio, câmaras municipais, fundações, museus, etc.) que 

trabalham em conjunto para promover a oferta, quantitativa e qualitativa, de Estágios Erasmus (SMP) a estudantes que 

estejam a frequentar o ensino superior (1.º, 2.º e 3.º ciclos).  

Neste sentido a Universidade do Algarve integra: 

• O AETC - Atlantic Erasmus Training Consortium composto pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do 

Estoril (ESHTE) e pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa (entidade 

coordenadora).  

o Ao abrigo deste Consórcio podem-se candidatar alunos das áreas de Hotelaria e Turismo; 

o A UAlg tem 30 bolsas para atribuir 

 

• O AL SUD composto pela Universidade de Lisboa (entidade Coordenadora), Universidade de Évora, o Instituto 

Politécnico de Beja e o Instituto Politécnico de Setúbal.  

o Ao abrigo deste Consórcio podem-se candidatar alunos de todas as áreas, exceto de Hotelaria e 

Turismo; 

o A UAlg tem 25 bolsas para atribuir 

A intenção destes Consórcios é a de proporcionar aos seus estudantes uma experiência de internacionalização 

reconhecida academicamente, que lhes permita enriquecer o seu percurso académico e profissional, facilitando a sua 

adaptação e integração em mercados de trabalho diversificados, sendo o grupo-alvo o universo de estudantes das 

instituições de ensino superior participantes, tanto aqueles que se encontram a frequentar cursos de licenciatura, 

mestrado ou doutoramento. 

Para poder usufruir de uma bolsa de estágio Erasmus, ao abrigo de qualquer um dos Consórcios, é necessário que o 

aluno esteja inscrito na Universidade do Algarve.  

A duração mínima do estágio é de 3 meses e máxima de 6 meses. O estágio poderá ser curricular ou extracurricular, 

sendo que há a possibilidade de alunos que concluíram em 2011/2012 o curso, se inscreverem num estágio 



extracurricular e pagar a respetiva inscrição (correspondente ao numero de créditos associados ao referido estágio), 

para poder usufruir de uma destas bolsas de estágio Erasmus. 

Os alunos interessados deverão procurar angariar o seu local de estágio unicamente em Instituições Europeias, sendo 

a bolsa no valor de 350€ mensais. 

Brevemente serão divulgados os formulários de candidatura bem como regulamento dos referidos Consórcios pelos 

Coordenadores de Mobilidade das diversas Unidades Orgânicas da Universidade do Algarve. 

 

Para informações adicionais contactar o Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade: grimerasmus@ualg.pt 

Campus de Gambelas, Edf. 5 (Biblioteca Central) 


