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ANÚNCIO DE CANDIDATURAS PARA ESTUDANTES
AMAS-MobilidadeAcadémica para o DesenvolvimentoSustentável de África
Programa de MobilidadeAcadémicaIntra-Africana
Informação preliminar
O Programa de Mobilidade Académica Intraafricanaapoia a cooperação entre países de África.
O objetivo global do programa é promover o
desenvolvimento sustentável e contribuir, em
última instância, para a redução da pobreza,
mediante o aumento da disponibilidade de mãode-obra formada e altamente qualificada em África.
O objetivo específico do programa é o de melhorar
as qualificações e competências dos estudantes e
do pessoal, graças a um reforço da mobilidade
intra-africana.O reforço da cooperação entre as
instituições de ensino superior em África ampliará
o acesso a uma educação de qualidade, o que
constitui um incentivo e permitirá aos estudantes
africanos iniciar estudos de pós-graduação no
continente africano. Além disso, a mobilidade de
pessoal (docente e administrativo) reforçará a
capacidade para a realização da cooperação
internacional entre as instituições de ensino
superior em África. Mais precisamente, o
Programa de Mobilidade Académica Intra-África
visa:

UniversidadesAfricanasParticipantes
1.
2.
3.
4.
5.

MoiUniversity (MU), Quénia;
Université Mohammed V de Rabat (UM5R), Marrocos;
AddisAbabaUniversity (AAU), Etiópia;
Université d’Abomey-Calavi (UAC), Benin;
Universidade Eduardo Mondlane(UEM), Moçambique;

UniversidadeParceiraTécnica


Universität deBayreuth (UBT), Alemanha.
Fluxos de Mobilidade de Mestrandos e Doutorandos

A mobilidade inicia em Setembro de 2019 e
March de 2020, conforme for mais conveniente
para cada universidade

Detalhes&Procedimentosde Candidatura

1. Competência na língua de leccionação do curso universidade de acolhimento
2. Os candidatos do Mestrado e do Doutorado devem apresentar;
i) Certificados e transcrições académicos autenticados
ii). Prova autenticada de admissão/inscrição numa universidade em
África (ver Alvo I e II acima)
iii). Prova de nacionalidade
iv). Formulário de candidatura preenchido (Doc AF1)
v). Carta de referência de dois árbitros acadêmicos
vi). Duas fotografias para passaporte

 contribuir

para a melhoria da qualidade do
ensino superior através da promoção da
internacionalização
e
harmonização
dos
programas
e
curricula
nas
instituições
participantes;

 O dossier de candidatura completo deve ser submetido
conforme indicado no Doc ADP1- Detalhes e Procedimentos de

 permitir

que os estudantes, pessoal docente e
administrativo beneficiem linguística, cultural e
profissionalmente da experiência obtida no
contexto da mobilidade para outro país africano.

A Agência Executiva (EACEA); uma Agência da
Comissão Europeia, é responsável pela gestão
deste programa; detalhes disponíveis emhttps://eacea.ec.europa.eu/intra-africa

ANÚNCIO DE
CANDIDATURAS


Detalhes do anúncio da chamada de
candidaturas pessoal académico estão
disponíveis na página do AMAS-

http://amasproject.org
Página electrónica;
CONVITE A APLICACOES
CONVITE DE CHAMADA
 Documentos essenciais de referência:


Doc IA1-Informação aos candidatos; Doc
T1-Tabela dos Cursos para a Mobilidade;
DocEC1- Critérios de Elegibilidade &
Candidatura; Doc ADP-Detalhes e
procedimentos de candidatura; Doc AF1Formulário de candidatura; Todos os
documentos disponíveis na página
electrónica - “Anúncio de Candidaturas”.

p

Critérios de elegibilidade
1. Grupo-Alvo I - Mestrandos e doutorandos matriculados em uma das 5
universidades parceiras africanas (PU), OU;
2. Grupo-Alvo II –Mestrandos e Doutorandos matriculados em qualquer
universidade reconhecida, diferente das 5 Universidades Parceiras
3. Mestrandos - realizam um mínimo de estudos de 6 meses (obtenção de
crédito) ou 24 meses (obtenção de grau) em qualquer uma das 4
Pus, fora de sua universidade de origem
4. Doutorandos - realizam estudos por um período mínimo de 6 meses e
máximo de 48 meses. Candidatam-se por qualquer período entre 6 a
48 meses, principalmente para a obtenção de créditos e participar
em pesquisas, mas não podem candidatar-se a um programa
completo de doutoramento em nenhuma das 4 universidadesem que
não está matriculado
5. Tanto os mestrandoscomo os doutorandos devem estar dispostos a
frequentar um dos cursos listados no Doc T1-Tabela de cursos
demobilidade oferecidos na universidade parceira recipiente.
6. Tanto os homens como as mulheres que se candidatarem terão
igualestatuto de elegibilidade
7. Candidatos provenientes de grupos em desvantagem ou com condição
desvantajosa são incentivados a se candidatarem

Candidatura

As candidaturas decorrem entre 25 Setembro 2019 até meia hora de
8 Novembro 2019 (45 dias)
Os candidatos aceites, na lista de espera e os não-aceites serão notificados até ao fim de
Agosto de 2018, devendo os candidatos aceites estão prontos para iniciar a mobilidade
académica a qualquer momento entre of November 2019

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

Submeta somente por email para o ponto focal da universidade hospedeira
Prof. Dr. Omar Egesah
AMAS Project Contacto Pessal na Moi University
Tel: +254(0)714416408, +254(0)5343093
Kenya

Enviar para: email: omagesa@gmail.com
Dr. Tadesse Fethai
AMAS-Project Pessoal Focal em Addis Ababa UniversityAAU, Ethiopia
Tel: 00251 (0)XXX XX

Prof. Dr. Yamina El Kirat El Allame
AMAS FP Mohammed V University em Rabat- UM5R
Morocco
Tel: 00212 (0) 537 623 074, 00212 (0) 661 824 647

Enviar para: email: yelkirat39@gmail.com
Prof. Dr. Dodji Amouzouvi
AMAS FP University de Abomey-Calavi- UAC,Benin

Tel: +229(0)66674860.

Enviar para: email: dodji1975@yahoo.fr

Envia para email: tfetahi@gmail.com
Profrª. Esmeralda Mariano
AMAS FP Universidade Eduardo Mondlane- UEM,
Mozambique
Tel: +258 82 412 2620
Prof. Drª. Anne Nangulu: Coordinadora do Project
AMAS, Moi University- MU, Kenya
Email - anangulu@gmail.com
Tel. +254(0)733870502

Enviar para: email:
esmeraldamariano3@gmail.com
Prof. Dr. Dymitr Ibriszimow: AMAS FP Parceiro
Técnico University of Bayreuth- UBT, Germany
Email:Dymitr.Ibriszimow@uni-bayreuth.de

