
  

 

ERASMUS + Parceria Estratégica para o Ensino Superior 

 

ABERTURA DE CANDIDATURA A MOBILIDADE 

DE ESTUDANTES 

 

Até 2021, o ISCAP é parceiro numa Parceria Estratégica para o ensino 

superior, no âmbito do Programa ERASMUS+, intitulado Comparative 

Analyses of European Identities in Business and Every-Day 

Behaviour (EU-CAB), que permitirá aos estudantes selecionados 

participar num mínimo de 3 encontros de trabalho intensivo (do total 

de 6) em diferentes países da Europa (França, Hungria, Polónia, 

Finlândia e Alemanha). 

Queres descobrir mais sobre o que é ser europeu, 

numa equipa pluricultural? Gostas de viajar? És bom 

observador? Então, este projeto pode ser para ti! 

 

Sobre o Projeto 

O objetivo do projeto é descobrir se e até que ponto a emergência de posições 

nacionalistas na economia e na sociedade em países específicos da UE, 

intensificadas desde o pico do movimento de refugiados em 2015, ser reflete 

sobre identidade e o comportamento das pessoas nesses países.  



Metodologia 

Os métodos de base são o SYMLOG (Systematic Multiple Level Observation 

of Groups, Bales & Cohen, 1982), para avaliar comportamentos, e a Grelha 

de Auto-Conceito (Orlik, P. 2006), para descrever e comparar identidades. 

Com base em formação nestes 2 métodos, os grupos de estudantes 
pluriculturais (8 elementos de cada país) coletarão e analisarão dados, quer 

em situações do dia a dia, quer em ambientes organizacionais, numa semana 

de trabalho intensivo (ISP), a ter lugar em cada um dos 6 países 

participantes. Os encontros têm a duração de 7 dias e oferecem um 

programa intensivo de atividades, de entre as quais se destacam 

sessões de formação, trabalho de campo e atividades culturais. A 

língua de trabalho é o inglês. 

A equipa de pesquisa participante supervisionará todas as etapas da 

coleta de dados, análises e deduções das conclusões. Os alunos 

também irão realizar estudos teóricos no campo económico, político, 
cultural e psicológico, os quais irão fornecer uma visão adicional e gerar 

o quadro geral dos resultados empíricos. 

Para mais informações sobre o projeto, poderão visitar o Sítio Web 

EU-CAB. 

 

Calendário dos ISP (Intensive Study Program) para 2019 

12.5.19 a 18.5.19 -  França, Cergy (Université de Cergy-Pontoise) 

23.6.19 a 29.6.2019 – Hungria, Budapeste (Budapesti Gazdasàgi 

Egyetem) 

Outubro 2019 – Portugal, Porto (ISCAP/ ISMAI) 

 

Vagas: 4 

 

 

http://identities-behaviour-in-europe.eu/das-projekt


Estudantes Elegíveis 

1. Estudantes do 1º ano dos Mestrados em Estudos Culturais para 

Negócios (MISB), Gestão de Recursos Humanos (GRH) e 

Tradução e Interpretação Especializadas (MTIE). 

2. Estudantes matriculados no 2º ano de Licenciatura podem, 

também, candidatar-se, e serão considerados, caso as vagas não 

sejam totalmente preenchidas por estudantes de mestrado. 

Porque deves candidatar-te? 

Porque…  

1. tens oportunidade de viajar, com todas as despesas cobertas por 

uma bolsa, para pelo menos 3 dos 6 países participantes 

2. adquires competências de relacionamento pessoal e 

intercultural, competências técnicas em análise de 

comportamento e medição de identidades, entre outras soft e 

hard skills. 

3. Podes usar esta experiência na elaboração da dissertação de 

mestrado 

4. Incluis um elemento diferenciador no teu CV 

5. Podes incluir ECTS no Suplemento ao Diploma (a aprovar pelo 

Conselho Técnico Científico) 

 

Critérios de Seriação 

1. Motivação e Perfil (espírito analítico, observador, organizado, 

competência intercultural, espírito de equipa e capacidade de 
trabalho autónomo) - a avaliar em entrevista) – 20% 

2. Disponibilidade para desenvolver dissertação/ projeto dentro do 

tópico – 15%1 

3. Nível B2 de inglês (mínimo) – 25% 

4. Disponibilidade para participar na formação pré-ISP (10.4.19) – 

20% 

5. Disponibilidade para participar nos 3 ISP de 2019 (declaração 

de compromisso) – 20% 

                                                             
1 Este critério não se aplica a estudantes de licenciatura. 



 

Prazo de Candidatura: 28.2.19 

Entrevista: 6.3.19 (14h00-15h30) 

Formação Pré-ISP: 10.4.19 

 

Formulário de Candidatura 

 

 

 

 

Mais informações: 

Doutora Alexandra Albuquerque: alexalb@iscap.ipp.pt 

Doutora Sandra Ribeiro: sribeiro@iscap.ipp.pt 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3vNbYCBGMAt7IcRIpLB_Rp7FA64qwWxowseUnhhPilcHuwQ/viewform
mailto:alexalb@iscap.ipp.pt
mailto:sribeiro@iscap.ipp.pt

