
Rua Jaime Lopes Amorim s/n 

4465-004 S. Mamede Infesta  

Tel.: +351229050050 

Fax.: +351229025899 

E-mail: gri@iscap.ipp.pt 

A Pré-Candidatura consiste em: 

1.     Motivação e Preparação Intercultural  

+ Sessão de esclarecimento + CMC – Carta de Motivação Cultural (ver 
modelo no site do GRI) + Entrevistas com alunos de intercâmbio IN        
+ Workshop de Preparação Intercultural 

2.     Submissão da candidatura 

+ Preparação de documentos de candidatura + Validar os destinos de 
mobilidade com o Coordenador de Mobilidade + Elaboração do pré-
plano de equivalências + Preenchimento de formulário online 

3.     Prova de Proficiência Linguística 

+ Histórico das classificações na(s) UC de inglês ou prova em data a 
marcar pelo GRI. 

 

Critérios de Seriação 

20% - Mérito Académico (média) 

30%- Proficiência Linguística 

20% - Nº ECTS realizados no ciclo de estudos 

25% - Preparação Intercultural 

5% - Ser padrinho/ madrinha COMAP 

 

Consulta Obrigatória:  

 Informação no Site do GRI: Mobilidade OUT 

Esclarecimentos adicionais: 

 Horário de atendimento do GRI: 

segunda e quarta-feira: 10.00 -12.00 
quinta-feira: 15.00 – 19.00  
 

  E-mail: gri@iscap.ipp.pt 

 

 

 

 

      

 

Ano Letivo 2019/2020 

 

ERASMUS+ 

Outros Programas 

 

 

PRÉ- CANDIDATURAS 

7 NOVEMBRO - 20 DEZEMBRO 2018 

 



NOTA 

PREPARAR TODOS OS DOCUMENTOS ANTES DE 
SUBMETER A CANDIDATURA 

Pré-Candidatura: passo a passo 

1º passo: Sessão de esclarecimento 

Serão dadas todas as informações fundamentais sobre como, 
quando e para onde se candidatar. 
ANTES: Visitar página do GRI em https://www.iscap.pt/gri/ 

2º passo: Carta de Motivação Cultural  

 Consulta a lista de países e vagas disponíveis na lista de 
parcerias, no site do GRI;  

 Escreve uma carta de motivação cultural (em modelo próprio), 
em inglês, relativo a cada país que te interessa;  

 Envia-a(s) por e-mail para: gri@iscap.ipp.pt. 

3º passo: Entrevistas   
Marcadas pelo GRI com os alunos  de Intercâmbio dos países de interesse em 
mobilidade no ISCAP. 

Oportunidade de conhecer estudantes de intercâmbio no ISCAP, de 
tirar dúvidas sobre os seus países e universidades e de fazer 

contactos no(s) país(es) de destino.  

4º passo: Workshop de Preparação Intercultural Eliminatório, 

caso a falta seja injustificada ou não fundamentada. 

Workshop de preparação e desenvolvimento de competências para 
facilitar e otimizar a tua experiência de mobilidade. 

5º passo: Pré-Candidatura on-line 

Chegou a altura de escolher a(s) instituições(s) onde queres fazer 
mobilidade:  

 fala com o teu coordenador de mobilidade 

 elabora o pré-plano de equivalências e recolhe a assinatura do 
coordenador 

 preenche a candidatura on-line  

 não te esqueças de preparar todos os documentos 
necessários (vide Check-list). 


