Antes de visualizar a lista de parcerias da FEP, por favor leia estas notas de apoio à leitura do documento:















O nome da escola parceira contém uma hiperligação para o website internacional da referida escola, com
informação relevante para os estudantes de intercâmbio; neste ponto é muito importante que os
estudantes, antes de procederem à sua pré-candidatura, verifiquem quais são os requisitos de
conhecimentos linguísticos solicitados pela escola parceira uma vez que algumas exigem determinados
certificados em língua inglesa tais como TOEFL; poderão na fase de pré-candidatura na FEP ainda não ter o
certificado mas deverão obtê-lo até formalizarem a candidatura na Universidade Parceira (ver Deadline WS
e SS);
As vagas disponibilizadas referem-se sempre a um semestre de estudos; nos casos em que o número de
vagas indica (x), significa que o protocolo poderá também prever mobilidades nesse ciclo de ensino, no
caso de vagas sobrantes;
A lista refere todas as parcerias da FEP, quer se destinem às licenciaturas quer aos mestrados; na coluna
1ºC – refere as vagas por licenciatura; na coluna 2º C – refere as vagas para os mestrados;
Nas parcerias que se destinam às licenciaturas, algumas versam as duas áreas (Economia e Gestão) e outras
apenas uma das áreas; os estudantes deverão ter esta informação em conta na sua escolha das escolas de
destino;
No item Coordenador refere-se o nome do coordenador da mobilidade para as licenciaturas, uma vez que
nos mestrados os coordenadores de mobilidade são os respetivos diretores de curso (exceto no MEGI onde
a coordenadora é a Professora Rosário Moreira e no ME onde os estudantes deverão dirigir-se ao seu
tutor);
No item Info encontra-se uma hiperligação para a oferta de ensino na escola parceira, para que os
estudantes possam consultar informação sobre as unidades curriculares oferecidas; fazemos notar que o
reconhecimento académico da frequência de unidades curriculares na escola parceira terá sempre de ser
viabilizado pelo Coordenador de Mobilidade;
No item Info refere-se também o mês de início do segundo semestre na escola parceira (SS: Spring
Semester); algumas escolas parceiras começam o segundo semestre em Janeiro e nestes casos a
mobilidade de estudos, no caso das licenciaturas apenas, deverá sempre realizar-se no primeiro semestre,
para evitar incompatibilidades com o período de exames na FEP.
No item Deadlines WS e SS refere-se à data-limite para os estudantes formalizarem as suas candidaturas
nas Universidades Parceiras, após completarem o seu processo de seleção na FEP (“Deadline WS” é a datalimite de candidatura para o Winter Semester ou 1º semestre; “Deadline SS” é a data-limite de candidatura
para o Spring Semester ou 2º semestre); aconselha-se a verificação das datas após a seleção do estudante
para a mobilidade uma vez que as escolas parcerias poderão fazer alterações de última hora.

