CHAMADA PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES
PARA PARTICIPAR
NO PROGRAMA INnetCAMPUS
O Programa INnetCAMPUS será desenvolvido com o apoio financeiro do Programa
Erasmus + da Comissão Europeia.
Trata-se de uma ação de cooperação entre a Fundação ONCE, que assume as
funções de coordenador do Programa, a Faculdade Artesis Plantijn da Universidade
de Antuérpia (Antuérpia, Bélgica), a Universidade de Granada (Espanha) e a
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (Portugal).

OBJETIVO DA CHAMADA
A chamada é dirigida a jovens estudantes com necessidades educativas especiais do
ensino secundário ou equivalente com o intuito de lhes proporcionar, em primeira mão,
uma experiência universitária. Os participantes passarão cinco dias no campus
universitário de uma das três universidades parceiras em Portugal, Espanha ou
Bélgica.
Constituem como principais objetivos deste Programa prevenir uma desistência
escolar precoce, promover o acesso universitário a alunos com necessidades
educativas especiais, fomentar a mobilidade internacional destes estudantes e facilitar,
às universidades europeias, a identificação de possíveis melhoramentos dos seus
campus, em especial para a sua melhor adequação a uma educação inclusiva que
garanta a igualdade de oportunidades para todos os alunos.
Este Programa oferece 45 vagas para participação no Campus Europeu Inclusivo
(INnetCAMPUS), financiado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia, com a
realização intensiva de atividades académicas, culturais, desportivas e de lazer, entre
outras, de natureza inclusiva. Visa-se, deste modo, aproximar os jovens com
necessidades educativas especiais à Universidade, proporcionando-lhes um primeiro
contato e conhecimento da vida académica e das oportunidades de desenvolvimento
profissional.
As 45 vagas são distribuídas da seguinte forma:


15 vagas para uma semana de estadia no campus inclusivo da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa (Lisboa, Portugal): http://www.fd.ulisboa.pt/





(de 3 a 9 de julho de 2016, incluindo dias de viagem) – 5 vagas para
Portugueses, 5 vagas para Espanhóis e 5 vagas para Belgas;
15 vagas para uma semana de estadia no campus inclusivo na Faculdade
Artesis Plantijn da Universidade de Antuérpia (Antuérpia, Bélgica): www.ap.be
(de 28 de agosto a 3 de setembro de 2016, incluindo dias de viagem) – 5 vagas
para Portugueses, 5 vagas para Espanhóis e 5 vagas para Belgas;
15 vagas para uma semana de estadia no campus inclusivo na Universidade
de Granada (Granada, Espanha): www.ugr.es (de 24 a 30 de julho de 2016,
incluindo dias de viagem) – 5 vagas para Portugueses, 5 vagas para Espanhóis
e 5 vagas para Belgas.

Em cada um dos campus inclusivos, os alunos portugueses viverão, durante uma
semana, com 10 estudantes com necessidades educativas especiais de outras
nacionalidade (5 espanhóis e 5 belgas), em regime de pensão completa em ambiente
universitário. A experiência será ainda partilhada com mais 10 alunos universitários
(com ou sem necessidades educativas especiais).
Todo o apoio e material de suporte, incluindo assistência pessoal e supervisão, é
providenciado por cada uma das Universidades ou Faculdades de acolhimento. As
despesas com o alojamento, viagens e alimentação são cobertas pelo Programa.

DESTINATÁRIOS
Este Programa é dirigido a alunos do Ensino Secundário ou equivalente (incluindo
Cursos Vocacionais e de Formação Profissional) com necessidades educativas
especiais de nacionalidade portuguesa, belga ou espanhola.
Requisitos:
1) Ser aluno com necessidades educativas especiais matriculado em 2015-2016 no
Ensino Secundário ou equivalente (incluindo Cursos Vocacionais e de Formação
Profissional) com idade entre os 15 e 18 anos.
2) Ter um certificado/atestado legal de necessidade educativa especial.
3) Conhecimentos médios de Inglês (pelo menos nível B1, Quadro Europeu de
Referência, CEFR).

PRAZO DE CANDIDATURA
As candidaturas estarão abertas entre 6 de maio e 6 de junho até à meia-noite, com o
envio dos documentos e dados solicitados por email para erasmus@fd.ulisboa.pt

RESULTADOS

Os resultados oficiais serão conhecidos num prazo máximo de cinco dias a contar do
dia seguinte ao encerramento das candidaturas, sendo os encarregados de educação
notificados por telefone ou email.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
1. TIPO DE NECESSIDADE EDUCATIVA ESPECIAL:
A seleção procurará garantir a representação do maior leque de necessidades
educativas especiais possível. Os candidatos devem deter um atestado oficial.
2. EQUILÍBRIO DE GÉNERO:
Na composição dos grupos procurar-se-á garantir a igualdade de género dos
participantes.
3. RISCO DE DESISTÊNCIA ESCOLAR:
Serão consideradas situações de especial vulnerabilidade, tais como tipo e grau de
incapacidade, ambiente social ou familiar desfavorável, ambiente rural.
4. PREFERENCIAL:







Certificado oficial de Inglês, pelo menos B1, CEFR (5 pontos).
Carta de motivação (25 pontos).
Percurso escolar (25 pontos), designadamente resultados em 2014-2015.
Envolvimento ativo em instituições de apoio a cidadãos com incapacidade (20
pontos): a participação dos alunos em associações culturais e de lazer é
valorizada.
Distância entre a residência e os centros universitários (25 pontos): preferência
conferida a alunos de ambientes rurais ou que residam longe da Universidade.

FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO NO
CAMPUS EUROPEU INCLUSIVO, INnetCAMPUS, 2016

Nome próprio e Apelido:
Idade:
Cartão Cidadão:
Género (M/F):
Ano escolar:
Endereço:
Código Postal:
E-mail do aluno:
Email do encarregado de educação:
N.º telefone do aluno:
N.º de telefone do encarregado de educação:





Tipo e grau de incapacidade:
Indicar se tem algum tipo de necessidade educativa especial:
Indicar se há alguma alergia alimentar:
Indicar se há necessidade de acompanhamento personalizado durante o
campus (viagem, estadia, atividades):

Ordem de preferências:
(escolher de acordo com a preferência do local de participação)
(Antuérpia, Granada, Lisboa)
1º___________________________________________________________________
2º___________________________________________________________________
3º___________________________________________________________________

NÃO ESQUECER de juntar e enviar com o formulário de candidatura para
erasmus@fd.ulisboa.pt
- Atestado de incapacidade
- Consentimento expresso do encarregado de educação
- Certificado de Língua Inglesa, caso o detenha

Proteção de dados. De acordo com a Lei n.º 67/98, de 26 de outubro – Lei de
Proteção de Dados Pessoais, informa-se que todos os dados pessoais fornecidos na
candidatura serão armazenados num ficheiro eletrónico para o seu processamento.
Em qualquer momento, pode o candidato solicitar o seu acesso, correção,
cancelamento ou oposição aos dados incluídos no formulário de candidatura.

