INTERCÂMBIO ENTRE
O INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA - BRASIL

1.

Mobilidade de Estudantes do Brasil:



Consiste num período de estudos ou de estágio;
Deverá estar abrangida por um Protocolo de Cooperação;



A matrícula e o pagamento das propinas são efetuados na Instituição de origem, havendo isenção
das mesmas no IPLeiria;



Duração da mobilidade: 1 semestre;



Todas as despesas ficarão a cargo do estudante, nomeadamente o alojamento e a alimentação.

2.

Calendário escolar:


1º Semestre: Setembro - Fevereiro



2º Semestre: Fevereiro - Julho

3.

Prazo de Candidaturas:



1º Semestre: até 28 de junho
2º Semestre: até 29 de novembro

4.

Documentos para formalização de candidaturas:

1º Fase (inscrição):


Ficha de Inscrição (em anexo).



Declaração da Instituição de origem (declaração que confirma que o/a estudante foi
selecionado/a pela Instituição de Origem para realizar um período de estudo ou de estágio no
IPLeiria);



1 Fotografia digitalizada.

2º Fase (após confirmação de aceitação por parte do IPLeiria)


Carta de Aceitação – emitida pelo IPLeiria comprovando que o/ a estudante foi aceite e que servirá
para a emissão do visto;



Programa de estudos (em anexo), devidamente assinado pela Instituição de origem;

3º Fase (aquando do regresso)


Carta de Confirmação – emitida pelo IPLeiria com as respetivas datas de mobilidade comprovando
que o/ a estudante efetuou a mobilidade. É entregue ao/ à estudante na véspera da sua partida
para o Brasil.



Certificado de Notas – emitido pelo IPLeiria com as classificações obtidas e que servirá para
formalizar o reconhecimento académico na Instituição de origem.



Relatório final de Intercâmbio, disponibilizado para o efeito, e que deverá ser preenchido antes do
regresso do estudante ao Brasil.

5. As candidaturas devem ser enviadas para:
Gabinete de Mobilidade e Cooperação Internacional do IPLeiria
A\c Dina Amaro
Edifico Sede – Rua General Norton de Matos
Apartado 4133 | 2411-901 Leiria
PORTUGAL
Email: gmci@ipleiria.pt

6.

Outras Informações

ALOJAMENTO
Residências do IPLeiria: sas@ipleiria.pt
http://www.ipleiria.pt/portal/ipleiria?p_id=7455
“Casulo de memórias” (Residência de estudantes privada): geral@casulo.pt
http://www.casulo.pt/
Hostel de Leiria (privado): hostelleiria@gmail.com
http://www.hostelleiria.com/hotel-overview.html

