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Na U.Porto

Fátima Marinho
Vice-Reitora da Universidade do Porto

Já muito se escreveu sobre a importância do programa Erasmus na Europa e sobre o seu papel na criação de um
verdadeiro espaço comum (económico, político e de afetos). A partir de 2015, o aparecimento da International
Credit Mobility, financiada pelo Programa Erasmus+, foi uma lufada de ar fresco que chegou às Universidades e
que garantiu uma verdadeira política de internacionalização.
A Universidade do Porto aposta fortemente nas parcerias estratégicas com Universidades que não se situam na
sua zona tradicional de conforto, tal como a Europa ou o Brasil. O alargamento da cooperação a países cujas tradições culturais muito se afastam das nossas proporciona a aquisição de novos saberes (não os académicos,
mas os vivenciais), que concorrem indubitavelmente para a união e compreensão entre os povos.
Consciente de que a internacionalização só será efetiva se juntar a mobilidade de estudantes, docentes e técnicos à investigação e à partilha de boas práticas, a Universidade do Porto tem tentado criar as condições para
que este desejo se torne numa realidade legitimadora de conexões e de apostas específicas e produtivas. As 292
bolsas atribuídas (embora só estivessem inicialmente previstas 225), as 70 instituições envolvidas, os 27 países
considerados (Para além de Portugal, Argélia, Bósnia-Herzegovina, Canadá, Egito, Geórgia, Honduras, Índia, Jordânia, Cazaquistão, Quirguistão, Líbano, México, Marrocos, Nepal, Paraguai, Perú, Rússia, Sérvia, África do Sul,
Taiwan, Tailândia, Ucrânia, Uruguai, EUA, Uzbequistão e Vietname) são a prova da vitalidade e da garantia de
bons resultados gerais que se concretizam em específicos indicadores como o equilíbrio de género, o bom
desempenho e os bons índices de reconhecimento académico. O elevado nível de satisfação dos bolseiros reforça a importância do programa, que conta já com alguns resultados concretos.
A riqueza do MOBILE+ tem ainda muitas possibilidades a explorar e a Universidade do Porto estará atenta, identificando zonas geográficas prioritárias, instituições de renome, nichos de cooperação estratégica.
Uma verdadeira universidade internacional é aquela que não conhece fronteiras em todos as suas missões, que
constantemente se ultrapassa e se reinventa.

Nas
Instituições
Aprovação pela Comissão Europeia do Projeto
BuzNet (B-learning Uzbekistan Veterinary
Network) com o objetivo de melhorar o ensino
e a prática veterinária no Uzbequistão.
Coordenado pela Universidade do Porto, inclui
uma das instituições parceiras do Projeto MOBILE+, a Samarkand Agricultural Institute.

Novos acordos
de cooperação

http://buznet.up.pt

Cursos
Conjuntos

Projetos
internacionais

Capacitação

Desenvolvimento de unidade curricular em “Engenharia Global” uma formação que introduz
componentes de interculturalidade nos currículos de Engenharia organizado pela Faculdade
de Engenharia da Universidade do Porto e a
University of Maryland Baltimore County.

Acordo com a Universidade de Bukhara para
capacitação de estudantes, docentes e técnicos pela U.Porto – financiado pelo governo do
Uzbequistão.

Publicações
Visitas
institucionais
Visitas institucionais da Vice-Reitora
para as Relações Externas e Cultura
e da Vice-Reitora para a Investigação e Desenvolvimento a instituições
parceiras no Nepal (Universidade de
Kathmandu).

Organização de 5 semanas de internacionalização onde os técnicos dos Gabinetes de
Relações Internacionais dos 26 países parceiros puderam interagir e trocar experiências.

Visitas institucionais da Vice-Reitora para as
Relações Externas e Cultura à Rússia (Higher
School of Economics, People’s Friendship University of Russia), Cazaquistão (Innovative University of Eurasia) ao Canadá (Universidade de
Concordia em Edmonton e Universidade de
Monreal), Egito (Universidade do Cairo) India
(Universidade de Pune) e Uzbequistão (Universidade de Bukhara).

Visita de delegação da U.Porto à Universidade
de Petra (Jordânia) composta por técnicos de
várias áreas administrativas como Recursos
Humanos, Serviços Académicos, Relações
Internacionais, Comunicação e Imagem.

Foi publicado um livro resultante da mobilidade de uma docente da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto na Universidade de
Concordia em Edmonton no Canadá.
“For a greater enchantment – Memories, imagery
and rituals of the Xucuru- Kariri of Palmeira dos
Índios, Brazil” – Paula Guerra e Danielle Lisboa.

Nos
Indivíduos
Após a mobilidade:

estudantes
são mais capazes de pensar e analisar
a informação de forma crítica

técnicos
administrativos

docentes

assumem que a mobilidade representou
um aumentou na satisfação com o trabalho

reforçaram ou aumentaram a rede
de contactos profissionais

estudantes

técnicos
administrativos

são mais confiantes e convencidos
das suas competências

reforçaram a cooperação com
a instituição de acolhimento

docentes
aprenderam com as boas práticas
da instituição de acolhimento

Testemunhos
Barbara van Ingen
Staff Administrativo
Canada
Universidade de Concordia de Edmonton › U.Porto

Viajar para o Porto foi um sonho tornado realidade! Eu adorei conhecer colegas do mundo inteiro, e aprender mais sobre internacionalização de staffs experientes da Universidade do Porto. Esta semana
foi preenchida com sessões educativas, com tempo para conectar
com outros participantes e contruir ligações para colaborar. Também
tive a oportunidade de conhecer dois docentes da U.Porto, e estou
agora envolvida num projeto de investigação com um deles. Memórias especiais incluem almoços de networking e uma visita-guiada no
Porto com um arquiteto. Mal posso esperar para regressar!

António Teixeira Marques
Staff Académico
México
U.Porto › Universidade de Guadalajara

O programa de mobilidade que fiz na Universidade de Guadalajara,
México, permitiu-me adquirir um melhor conhecimento sobre o
ensino superior mexicano na área da Ciência do Desporto e em particular na Universidade de Guadalajara. Ao mesmo tempo serviu para
estabelecer uma relação institucional na área do desporto com uma
IES mexicana, o que aconteceu pela primeira vez na Faculdade a que
pertenço, a qual que tem já uma boa tradição de relacionamento institucional com a América Latina. Esperamos que uma adenda ao protocolo de cooperação venha a ser assinada em breve entre as duas
escolas. Neste contexto, tivemos oportunidade de discutir as possibilidades de cooperação e de abordar a mobilidade de docentes (uma
foi, entretanto, concretizada) e de estudantes de pós-graduação (está
em preparação a deslocação de dois estudantes de mestrado para a
Faculdade de Desporto) da Universidade de Guadalajara para a Universidade do Porto. No âmbito da visita participámos ainda numa
reunião de apoio ao desenvolvimento da formação pós-graduada na
área do desporto nesta universidade, tendo sido convidados a integrar o corpo de consultores do programa de pós-graduação.

Khanh Nguyen
Estudante de licenciatura, 1 ano académico
Vietname
Universidade de Hue › U.Porto

Com as viagens internacionais tão facilitadas hoje em dia, muitas pessoas não entendem os meus sentimentos quando cheguei à Europa
quase um ano atrás. O desafio não foi apenas obter a bolsa do Projeto
MOBILE+ para financiar os meus estudos, foi também sobre como as
coisas se processam, os mais desafiantes entre os quais foram a
obtenção de visto e logo deslocar-se em dois longos voos. Foi a
minha primeira vez no estrangeiro. Fui o primeiro membro da minha
família a ir para fora das fronteiras do país, e provavelmente a única
pessoa da minha aldeia a pôr um pé na Europa. A minha mobilidade
chegou num momento crítico da minha vida. Aos 20 anos, eu estava
a questionar-me muito sobre mim e o meu futuro. O tempo que passei
no Porto foi precioso porque me retirou do meu contexto familiar e
me colocou num ambiente estrangeiro onde eu tinha espaço e tempo
para explorar quem eu realmente era. Academicamente foi tremendamente recompensador porque durante os dois semestres na U.Porto
eu aprendi imenso e fui exposto a formas de pensar que nunca pensei
ter a oportunidade de conhecer a partir de casa. Graças às aulas que
eu frequentei na FLUP, eu agora sei que percurso eu seguirei nos meus
estudos futuros. Gostaria por isso de expressar os meus maiores agradecimentos à Universidade do Porto, ao Projeto MOBILE+ e ao Programa Erasmus. Obrigado por alargar a nós, estudantes não-Europeus, a oportunidade de estudar no vosso continente. A minha mobilidade terminou, mas as suas ressonâncias mantêm-se: Palavras como
“Europa” ou “Portugal” ou “Erasmus” trarão para sempre memórias
de dias felizes e experiências capazes de mudar as nossas vidas.

Kamila Muratbekova
Estudante de licenciatura, 1 semestre
Cazaquistão
E.A. Buketov Karaganda State University › U.Porto

O meu nome é Kamila Muratbekova e eu estudei um semester na Universidade do Porto devido ao Programa MOBILE +. Em geral, eu gostei
do sistema de educação e fiquei impressionada pelo profissionalismo
dos professores e a vontade de ajudar os estudantes. Eu também fiquei
impressionada pela beleza incomum da cidade e as pessoas do Porto
que eram muito educadas, hospitaleiras e gentis comigo e sempre disponíveis para ajudar. Estou muito feliz e agradecida por esta experiência marcante de estudar em Portugal no Porto.

Maria do Céu Oliveira Baptista
Estudante de doutoramento, 1 semestre
EUA
U.Porto › Universidade da Carolina do Norte em Greensboro

Acredito que a pessoa que somos também é fruto das experiências
que vivenciamos... A minha mobilidade nos EUA fez-me crescer
enquanto pessoa, encheu-me a alma ao poder colaborar com um dos
melhores especialistas da minha área (Teaching Personal and Social
Responsibility through Physical Activity). O Professor Thomas Martinek e toda a sua equipa, preencheu-me o coração pelo carinho e
preocupação de todos à minha volta para que me sentisse em casa.
O facto de ter vivido no seio de uma família Americana proporcionou-me uma vivência pelos seus costumes e tradições. Na minha modesta opinião, aconselho todos os estudantes a fazer uma mobilidade, de acordo com as suas possibilidades, por considerar que de uma
forma segura, orientada, com um apoio financeiro e muitas vezes
emocional por parte da nossa instituição (FADEUP/ UP) é nos dada
uma oportunidade para conhecermos outras culturas, o mundo,
oportunidades essas que muitas vezes não voltam a surgir na nossa
vida...Um grande bem haja a todos que, de alguma forma, contribuíram para esta experiência.

Reconhecimento Público

Prémio Projeto Inspirador 2016
atribuído pela Agência Nacional

Fomento do Ensino
de Português Língua
Estrangeira em Países
fora da UE

Profa. Isabel Duarte
Docente de Português Língua Estrangeira
e bolseira do MOBILE+ na Universidade
de Hanoi no Vietname

Pelo Projeto MOBILE+, realizei uma semana de mobilidade docente,
para a Universidade de Hanói, Vietnam. Porque sou Diretora do Mestrado em Português Língua Segunda / Língua Estrangeira, tenho
frequentes solicitações de antigos estudantes para me deslocar a Universidades onde há ensino do Português, para lecionar aos estudantes
mas também, com frequência, como foi o caso da mobilidade referida,
para fazer ações de formação a docentes. No que diz respeito ao Vietnam, onde já tinha estado e existe um departamento de Português há
mais de 10 anos, com um leitor do Instituto Camões, três docentes
vietnamitas já fizeram mestrado connosco. Além de sessões para os
estudantes, uma das quais no recém inaugurado Centro de Língua do
IC, com cerca de 70 estudantes presentes, dinamizei duas sessões
sobre o treino da competência oral, na sua vertente de compreensão,
em que participaram todos os professores do Departamento.

Foram atribuídas 3 bolsas a docentes (de e para
a U.Porto) com o objetivo de promover o ensino
de Português Língua Estrangeira em instituições
parceiras do Projeto.

Projeto Mobile+:
levar a língua portuguesa
mais longe

Incentivei também mobilidades para a U.Porto, quer de
docentes (uma colega do Vietnam já veio à Faculdade
de Letras), quer de estudantes.
Aproveitei ao máximo o tempo para conhecer a realidade do ensino do Português, porque isso me interessa enquanto docente da U.Porto a trabalhar na área do
Português Língua Estrangeira, enquanto investigadora
e até mais simplesmente enquanto portuguesa já que
pude pôr as minhas competêncis profissionais ao serviço do
Instituto Camões, aproveitando os dias de deslocação para colaborar
com os representantes locais (leitores, docentes e coordenação), e
procurando contribuir para a melhoria da formação dos docentes.

bolsas

O acolhimento foi tão caloroso e a experiência tão proveitosa que
repetiria, sem hesitar, os mesmos trajetos já feitos.

O MOBILE+ para além da
execução das mobilidades

Semana de Formação
Internacional na Reitoria
da Universidade do Porto
(Junho 2016)

A primeira semana de formação MOBILE+ juntou 26 participantes
para partilha de boas práticas e conhecimentos na área da internacionalização.

participantes
Ciclo de Cinema
Cine Mundus

(Março 2017)

Organizada em conjunto com o Programa Erasmus Mundus Ação 2
na Faculdade de Belas Artes, dirigida a todos os que se interessam
por cinema vindo de paragens longínquas e dedicado aos estudantes
de mobilidade que se encontram no Porto. Este ciclo contou com 5
filmes, de 5 regiões diferentes, de 5 realizadores de nacionalidades
Erasmus Mundus Ação 2 e Erasmus+.

Prof. José Paiva
Diretor da Faculdade de Belas Artes

O cinema permite-nos deslocar o nosso conhecimento para geografias culturais, surpreendentes por vezes, e sempre modo de nos
engrandecermos como sujeitos na consciência de nos sentirmos
parte do comum.
Numa Universidade que assume os desafios de entender as múltiplas
configurações culturais que este mundo multicultural globalizado
tende a diluir, a realização do ciclo CINE Mundus, promovido pela
equipa das relações Internacionais da Universidade do Porto e pela
Faculdade de Belas Artes, constituiu-se como um evento exemplar. A
exibição de filmes da cinematografia de variados países, permitiu o
contacto e o debate sobre a interculturalidade que o cinema transporta, evidenciando a amplitude cultural que o grande número de
estudantes estrangeiros inscritos no projeto ERASMUS+ representa.

Hands On
Workshop
(Maio 2017)

Conjunto de workshops de natureza artística organizados na Faculdade de Belas Artes com o objetivo de promover a criatividade, o trabalho de equipa e a expressão intercultural entre os estudantes
estrangeiros.

Eventos em conjunto
com a ESN

vídeo

(clica aqui)

A participação do bolseiro da MUBS (Líbano) no evento organizado
pela ESN ExchangeAbility Week, resultado de uma iniciativa da ESN,
em que o bolseiro foi desafiado a andar de cadeira de rodas pela
cidade do Porto e partilhar a experiência com todos os estudantes
nacionais e internacionais.

Desporto
A participação de um bolseiro (luso-descendente - Daniel Lionel Rodrigues) da Universidade de Pretoria (África do Sul) na seleção nacional de
hóquei de campo.

vídeo

(clica aqui)

Divulgação
A Comissão Europeia elaborou um vídeo com a participação de 3 bolseiros MOBILE+ e imagens da cidade do Porto.

