PROJETO AMAS
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CONVITE À APLICAÇÕES
AMAS-Mobilidade Acadêmica para o Desenvolvimento Sustentável Africano
Esquema de Mobilidade Acadêmica Intra-Africana
Fundo
O Esquema Intra-Africano de Mobilidade
Acadêmica apoia a cooperação no ensino
superior entre os países da África. O
esquema visa promover o desenvolvimento
sustentável e, em última instância, contribuir
para a redução da pobreza, aumentando a
disponibilidade de mão-de-obra profissional
treinada e qualificada de alto nível em África.
O objetivo do programa é melhorar as
habilidades e competências dos alunos e
funcionários através de uma maior
mobilidade entre os países africanos. O
reforço da cooperação entre as instituições
de ensino superior (IES) em África
aumentará o acesso a uma educação de
qualidade e incentivará e permitirá que os
estudantes africanos realizem estudos de
pós-graduação no continente africano. Além
disso, a mobilidade do pessoal (académico e
administrativo) aumentará a capacidade de
cooperação internacional das IES em África.
Mais precisamente, o Esquema de
Mobilidade Acadêmica Intra-Africana visa:




Contribuir para a melhoria da qualidade do
ensino superior através da promoção da
internacionalização e harmonização de
programas e currículos nas instituições
participantes.
Permitir que alunos, acadêmicos e
funcionários se beneficiem de forma
linguística, cultural e profissional a partir da
experiência adquirida no contexto da
mobilidade para outro país africano.

A Agência de Execução (EACEA); Uma
Agência da Comissão Europeia, é
responsável pela gestão deste programa;
Detalhes disponíveis em
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa
ESTA CHAMADA !!




Detalhes do pedido de candidaturas para
mobilidades de Mestrado e Doutorado estão
disponíveis
no
site
da
AMAShttp://amasproject.org
Consulte os documentos-chave: Doc IA1Informações para candidatos; Doc T1-Tabela de
cursos de mobilidade; Doc EC1- Critérios de
elegibilidade; Doc ADP1-Detalhes e procedimento
da aplicação; Doc AF1-Formulário de Inscrição,
Todos disponíveis na web em Admissões e
Aplicações- Link-http://amasproject.org/eligibility-criteria-for-amasmobility-master-students-and-doctorate-candidates/
http://amasproject.org/important-information-for-the-applicant/

Universidades Africanas Participantes
1. Universidade Moi (MU), Kenya
2. Université Mohammed V de Rabat (UM5R), Morocco
3. Universidade Addis Ababa (AAU), Ethiopia
4. Université d'Abomey-Calavi (UAC), Benin
5. Universidade Eduardo Mondlane (UEM), Mozambique

Parceiro técnico Universidade


Universität de Bayreuth (UBT), Germany

Mestre e doutorado Movimento Fluxo
Coorte 1- A mobilidade começa entre julho de 2017 e
março de 2018, conforme encontrado adequado para
cada universidade

p

Detalhes e procedimento da aplicação
1. Competência na língua de entrega do curso no PU destinatário
2. Os candidatos do Mestrado e do Doutorado devem apresentar;
i) Certificados académicos certificados e transcrições
ii). Prova certificada de inscrição / admissão em uma
universidade em África (ver Alvo I e II acima)
iii). Prova de nacionalidade
iv). Formulário de inscrição preenchido e assinado Doc AF1
v). Carta de referência de dois árbitros acadêmicos
vi). Duas fotografias de tamanho de passaporte

 dossiê de pedido completo deve ser submetido à FP
(Pessoa Focal) em sua universidade registrada (em
país) em cópias impressas e cópias digitalizadas
suaves (para os contatos listados abaixo)
 As candidaturas são solicitadas na sexta-feira, 1 de
setembro de 2017 e fechadas no domingo 15 de
outubro de 2017 à meia-noite (45 dias)
 Ambos os candidatos bem-sucedidos e mal sucedidos
serão notificados até quinta-feira 15 de novembro de
2017

Patrocínio!
Estudantes Mestres - máximo de 25.000 € para cobertura de subsistência, seguro, viagem, visto, taxa de matrícula / participação e custos de pesqui sa
Candidatos de PhD - máximo de 71.700 € para cobrir subsistência, seguro, viagem, visto, taxa de matrícula / participação e custos de pesquisa

Pessoas Focais e Contatos da AMAS
Prof. Dr. Anne Nangulu
Coordenador AMAS e
Pessoa focal (FP) Moi University-MU
Kenya
Tel: +254 (0) 733870502, +254 (0) 5343093
E-mail: anangulu@gmail.com
Prof. Dr. Omar Egesah
Pessoa de contato do projeto AMAS e Moi University
Kenya
Tel: +254 (0) 714416408, +254 (0) 5343093
E-mail: omagesa@gmail.com
Prof. Dr. Brook Lemma-Mamaru
AMAS FP- Addis Ababa University-AAU,
Ethiópia
Tel: 00251 (0)910 88 08 22, 00251 (0)111 54 40 03
E-mail: brklmm2008@gmail.com/brook.lemma@aau.edu.et

Bem-vindo ao AMAS !!

Critério de eleição
1. Meta I - Mestre e doutorando matriculados em uma das 5
universidades parceiras africanas (PU), OR;
2. Meta II - Estudante de Mestrado e Doutoramento matriculado
em qualquer universidade reconhecível, fora das 5 Pus
3. Estudantes Mestres - realizam um mínimo de estudos de 6
meses (busca de crédito) ou 24 meses (procuração de
diploma) em qualquer das 4 PUs fora de sua universidade
de origem
4. Estudantes de doutorado - realizam um mínimo de 6 meses
e um máximo de 48 meses de estudos. Solicite qualquer
duração dentro dos 6 a 48 meses, principalmente para
buscar créditos e se envolver em pesquisas, mas não se
candidatar a um contrato de doutorado completo em
qualquer das 4 PUs fora de sua casa / universidade
registrada
5. Tanto para o mestrado quanto para o doutorado, a
disposição para estudar os cursos prescritos de CFS e
SBP listados no Doc T1-Tabela de cursos de mobilidade
oferecidos no destinatário PU

Prof. Dr. Yamina El Kirat El Allame
AMAS FP Mohammed V University in Rabat- UM5R
Morocco
Tel: 00212 (0) 537 623 074, 00212 (0) 661 824 647
E-mail: yelkirat39@gmail.com
Prof. Dr. Dodji Amouzouvi
AMAS FP University of Abomey-Calavi- UAC, Benin
Tel: +229(0)66674860.
E-mail: dodji1975@yahoo.fr
Prof. Dr. Gregório Firmino
AMAS FP Unversidade Eduardo Mondlane- UEM,
Mozambique.
Tel: +258(0)21430239, +258(0)21430239
E-mail: gregoriofirmino@gmail.com
Prof. Dr. Dymitr Ibriszimow
AMAS FP Technical Partner University of BayreuthUBT, Germany
Tel: 0049/(0)921/553581, 0049/(0)151/70172566
E-mail: Dymitr.Ibriszimow@uni-bayreuth.de

