CHAMADA DE PARTICIPANTES INnetCAMPUS 2017

O INnetCAMPUS2017 é financiado pela Comissão Europeia no quadro do
programa Erasmus +.
O INnetCampus resulta da acção combinada entre a Fundação ONCE,
coordenadora do projecto, e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
(Portugal), a Faculdade Artesis Plantijn da Universidade de Antuérpia (Bélgica)
e a Universidade de Granada (Espanha).

OBJECTIVOS
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. Por último, no longo prazo, melhorar o
acesso futuro a empregos de qualidade.

O Programa oferece 45 vagas para participação no Campus Europeu Inclusivo
(INnetCAMPUS), financiado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia, com
a realização intensiva de actividades académicas, culturais, desportivas e de
lazer, entre outras, de natureza inclusiva.

As 45 vagas disponíveis são distribuídas da seguinte forma:
•

15 vagas para uma semana no INnetCampus 2017 na Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa (Portugal): http://www.fd.ulisboa.pt/
(entre 2 e 8 de Julho, 2017, incluindo dias de viagem);

•

15 vagas para uma semana no INnetCampus 2017 na Universidade de
Granada (Espanha): www.ugr.es (entre 23 e 29 de Julho, 2017, incluindo
dias de viagem);

•

15 vagas para uma semana no INnetCampus 2017 na Artesis-Plantijn
University College de Antuérpia (Bélgica): www.ap.be (entre 27 de Agosto
e 2 de Setembro, 2017, incluindo dias de viagem).

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 2016-2017
no Ensino Secundário ou equivalente (incluindo Cursos Vocacionais e de
Formação

Profissional)

com

idade

entre

os

15

e

21

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), uma vez que as actividades se desenrolarão naquela língua.

PRAZO DE CANDIDATURA
Até 30 de Abril 2017 à meia-noite, com o envio dos documentos digitalizados e
dados solicitados para o email responsabilidadesocial@fd.ul.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. Os resultados
serão publicados no website do Programa.

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO
A selecção privilegiará a maior representatividade possível de necessidades
educativas especiais. Estudantes com perturbações mentais e psiquiátricas (ex.
ansiedade, depressão, espectro autista, défice de atenção) e/ou limitações
cognitivas (ex. dislexia) são elegíveis. Atendendo à vocação de promover a
igualdade de oportunidades, a constituição dos grupos de participantes terá em
conta um equilíbrio entre géneros. Estudantes com carências sócio-económicas
têm preferência na selecção.
4. Documentos exigidos
•

Certificado oficial de necessidades especiais;

•

Relatório académico, preferencialmente elaborado pelo tutor escolar do
candidato;

•

Relatório das adaptações curriculares, se necessárias, emitido pelo
estabelecimento de ensino do candidato;

•

Relatório médico actualizado, com indicação de medicação no caso de
ser necessária;

•

Declaração de rendimentos do agregado familiar.

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA AO INnetCAMPUS 2017

Nome e apelido:
Idade:
ID:
Género:
Actual nível académico:
Endereço:
Código Postal:
Email do candidato:
Email dos pais ou tutores:
N.º telefone do candidato:
N.º de telephone dos pais ou tutores:
•

Tipo e grau de incapacidade

•

Indicar se necessária adaptação curricular ou apoio educativo

•

Indicar alergias

•

Indicar se o candidato tem necessidade de algum tipo de apoio especial
para a viagem e/ou estadia, assim como para acompanhar as
actividades desenvolvidas no campus (ex. assistente pessoal, cadeira
de rodas para percursos mais longos, WC adaptado, leitores de ecrãs)

Ordem de preferência:
(escolha em função da preferência pelo destino)
(Antuérpia, Granada, Lisboa)
1.º_____________________________________________________________
2.º_____________________________________________________________
3.º_____________________________________________________________

NÃO ESQUECER de juntar ao formulário e documentos exigidos, a enviar para
responsabilidadesocial@fd.ul.pt
- Certificado de incapacidade
- Consentimento expresso dos pais ou tutores (se menor ou incapaz)

Protecção de dados.
Em cumprimento da Lei Orgânica 15/99, de 13 de Dezembro, informa-se que
todo e qualquer dado providenciado para o preenchimento da candidatura será
guardado informaticamente para processamento. Nos termos da lei, o candidato
pode, a todo o tempo, exercer os seus direitos de acesso, emenda,
cancelamento e oposição aos dados recolhidos na candidatura.

