ERASMUS+ – MOBILIDADE DE DOCENTES PARA MISSÕES DE ENSINO (STA)
FICHA DE DOCENTES-20

/20

Instituição de Origem
CÓDIGO: P LISBOA07

NOME: ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)

Escola/Departamento:
Instituição de Acolhimento
Antes de preencher o formulário, por favor certifique-se da existência de acordo bilateral Erasmus+ com a Universidade de acolhimento, para área
de estudo em causa *.

CÓDIGO:

NOME:

Docente
Nome:
Data de nascimento: ……./……./…….
B.I. /C.C. N.º:
N.º Contribuinte:
Nacionalidade:
E-mail:
Morada:
Código Postal:
Localidade:
Telefone:
Número de Identificação Bancária (NIB):
Categoria (de acordo com o estatuto de carreira docente):
Grau académico do curso que leciona no ISCTE-IUL:
* Área de estudos:
Código Erasmus+ da área de estudos:
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Período de ensino no estrangeiro *
Início: ……./……./…….
Fim: ……./……./…….
N.º total de dias de ensino:

(máximo 5 dias)

Total de horas de ensino:

(mínimo 8 horas)

Área de estudo lecionada na instituição de acolhimento:
Língua de ensino:
Grau académico do curso a lecionar na Universidade de acolhimento:

*A data de início e a data de fim do período de mobilidade deverão coincidir, respetivamente, com o primeiro dia em que o docente deverá estar
presente na organização de acolhimento e o último dia em que o docente deverá estar presente na organização de acolhimento. Os dias de viagem
não são elegíveis, exceto se forem dias efetivos de aulas.

Objectivos


Em que medida a mobilidade contribuirá para a consolidação e desenvolvimento das ligações entre a sua
Escola/Departamento?



Em que medida a mobilidade contribuirá para a preparação de futuros projectos de cooperação?



Outras actividades a realizar durante o período de mobilidade

Monitorização de estudantes
Desenvolvimento de novos projectos de cooperação
Investigação
Outros projectos

Quais?....................................................................................................................................

Anexar à ficha de candidatura o convite da universidade de acolhimento.
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Eu, abaixo assinado, responsabilizo-me pelos dados constantes desta ficha.
O Docente

_____ _______________________
……./……./…….

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lista de verificação de documentos obrigatórios:
_Até 1 mês antes da partida do docente:
Comprovativo de reserva de bilhete de avião;
Convite da Universidade de Acolhimento, com menção das datas previstas de realização da missão de ensino.
Programa da Missão de Ensino Erasmus+, assinado pelo Docente e pela Universidade de acolhimento.

_Após a Missão de Ensino:
Declaração da Universidade de acolhimento (com indicação da data do 1º. e último dia de aulas e total de horas
lecionadas).
Relatório de Docente (on line).

Adendas
Alteração de datas
Início: ……/……/…….

Fim……/……/…….

N.º Total de dias:

Total horas:
***

Complemento à bolsa

Montante:

3

€

