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A IDEIA … 
Criar um curso de formação online, grátis, com 2 edições 
40 participantes por edição  
 

OBJETIVOS 
Transferir competências para Administradores/Gestores de cursos  conjuntos 
Promover o networking entre participantes 
Desenvolver uma base de informação acessível a todos 

  
3 Temáticas:  
Estruturas dos diferentes sistemas de Ensino Superior 
Gestão de cursos conjuntos 
Reconhecimento de qualificações 



Calendário: 
 
1ª edição  - fevereiro a novembro de 2013 
 
2ª edição  - fevereiro a novembro de 2014  - Resultados da seleção : 
janeiro de  2014 
 
  

    9 meses 
   250 horas   
   10 créditos no sistema de ECTS 



1.1 Características dos sistemas de Ensino Superior 

1.2 Instituições de Ensino Superior: universitário e não 
universitário 

1.3 Estrutura de graus e quadros de qualificações 

1.4 Ensino Superior em países emergentes: Brasil, Rússia, Índia e 
China (BRICs) 

1.5 Fontes de informação e terminologia  do módulo 1 

ESTRUTURA 
Curso com 3 módulos e uma “face-to-face session“ 

MODULO 1 – Sistemas de Ensino Superior 



2.1 Características de programas conjuntos 

2.2 Caraterísticas dos graus conjuntos 

2.3 Redes e parcerias entre IES 

2.4 Apoio aos estudantes no quadro de programas conjuntos: 
vistos, serviços em geral, candidaturas 

2.5 Fontes de informação  e terminologia do módulo 2 

ESTRUTURA 
MODULO 2 – Criação de Programas conjuntos 



3.1 Reconhecimento académico: legislação nacional e 
instrumentos internacionais 

3.2  Reconhecimento profissional: graus conjuntos e mercado 
de trabalho 

3.3  Atribuíção e reconhecimento de graus conjuntos 

3.4 Os intrumentos do Processo de Bolonha para o 
reconhecimento 

3.5 Fontes de informação  e terminologia do módulo 3 

ESTRUTURA 
MODULO 3 – Reconhecimento 



ESTRUTURA 
 
FACE-TO-FACE SESSION 
 Como criar e gerir um curso conjunto (ex. Erasmus Mundus)  



Avaliação das candidaturas ao curso realizada por peritos 
externos independentes (IE e FR) 

Avaliação do projeto realizada por um perito independente 
(IT e COM) 

Portal com acesso aos módulos, com informação e exercícios 
para os participantes 

Participantes fazem uma avaliação dos conteúdos ao longo 
dos módulos 

Sessão final, “face-to-face”, com exercícios práticos e entrega 
de certificados 

O processo 



Para saber mais consultar  
 

www.dges.mctes.pt/DGES/pt/ 
Reconhecimento/União+Europeia/Erasmus+Mundus/ 

EM_Projectos.htm#interhed  
 

 www.interhed.eu 


