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EDITAL 

MOBILIDADE DE ESTUDANTES ERASMUS+  

Ano letivo: 2022/2023 

Blended Intensive Programme 

 

 
1)Torna-se pública a abertura da pré-candidatura à mobilidade de estudantes no âmbito do Blended Intensive 

Programme “Lifestyle Matters”, a decorrer entre 27 de março e 14 de maio de 2023, na Vilnius University of 

Applied Sciences, na Lituânia. 

a) O Programa tem como objetivo o desenvolvimento de conhecimento sobre estilos de vida, visando a 

aplicação de estratégias conducentes a um estilo de vida positivo, melhorando a saúde fisica, mental e 

social dos cidadãos; 

b) O Programa será desenvolvido com um módulo online, entre 29 de março e 26 de abril (8 horas), e um 

modulo presencial, entre 8 e 12 de maio (31 horas) que decorrerá em Vilnius, Lituânia. 

2) Este Programa de mobilidade é financiado no âmbito do programa Erasmus +, com uma verba de 70 euros 

por dia, no que se refere ao módulo presencial. 

3) Ao Blended Intensive Programme “Lifestyle Matters”, correspondem 3 ECTS, que constarão em Suplemento 

ao Diploma. 

3)Podem candidatar-se ao Blended Intensive Programme, os estudantes inscritos no Curso de Licenciatura em 

Enfermagem; 

 

Abertura da pré-candidatura 

3) Esta pré-candidatura é aberta para cinco vagas. 

4) A pré-candidatura ao Programa supracitado deverá ser apresentada de 28 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro 

de 2023, enviando  para o seguinte endereço erasmus@esenf.pt, a confirmação da intenção de participar. 

5) São liminarmente indeferidas as pré-candidaturas que tenham sido apresentadas fora de prazo.  

 

Critérios de elegibilidade 

6) São critérios gerais de elegibilidade ao programa Blended Intensive Programme, cumulativamente: 

a) Estar matriculado no CLE; 

b) Possuir competências linguísticas em inglês; 

c) Ter concluído um mínimo de 45 ECTS no 1.º ciclo de estudos, na ESEP. 

 

Seriação 

7) Caso o número total de pré-candidaturas seja superior ao número de vagas disponíveis (cinco), proceder-se-

á à seriação das mesmas, pela aplicação sucessiva dos seguintes critérios de preferência:  

a) Menos tempo de participação em programas de mobilidade; 

b) Maior número de créditos ECTS concluídos até ao final do ano letivo 2021/2022; 

c) Melhor média global (não ponderada) das UC’s concluídas até ao final do ano letivo 2021/2022; 

d) Mais anos letivos como bolseiro da ação social, no ciclo de estudos em que se candidata. 

8) Em função da ordenação na lista de seriação de pré-candidaturas, os candidatos serão alocados às vagas 

existentes. 
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Da candidatura 

9) No prazo de oito dias úteis após a publicação dos resultados da seleção e seriação, os estudantes colocados 

nas vagas disponíveis deverão, sob pena de exclusão, completar a instrução da sua candidatura, enviando 

para o endereço erasmus@esenf.pt, os seguintes dados: 

a) Número e data de validade do cartão de cidadão; 

b) Número de identificação bancária (IBAN/NIB). 

10) Para além dos documentos antes referidos, poderão ser necessários outros, a especificar posteriormente. 

 

Calendário dos procedimentos 

11) É fixado o seguinte calendário: 

a) Até 6 de janeiro de 2023, envio das pré-candidaturas ao programa de mobilidade; 

b) Até 11 de janeiro de 2023, o GAMII publicita a lista das pré-candidaturas aprovadas;  

c) Até 19 de janeiro de 2023, os estudantes colocados nas vagas disponíveis deverão, sob pena de 

exclusão, completar a instrução da sua candidatura. 

 

Porto, 27 de dezembro de 2022 

 

 

A Coordenadora do Gabinete de Apoio à Mobilidade e Intercâmbio Internacional, 

 

 

 

 

 

 

 

(Prof. Doutora Maria Henriqueta Figueiredo) 
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