
 
  

  
 
 
 

 
Convocatòria de pràctiques al Brasil per a estudiants de doctorat del 
Consorci Erasmus+ “Universidad-Empresa para Brasil y el Cono Sur”  

 
 
 
Article 1. Finalitat 
 
La finalitat d’aquesta convocatòria és fomentar la cooperació entre universitats 
catalanes i empreses brasileres en el marc del Consorci de mobilitat Erasmus+ 
KA1 d’Educació Superior per a la Mobilitat d’Estudiants “Consorcio Universidad-
Empresa para Brasil y el Cono Sur”, amb número 2017-1-ES01-KA108-037196, 
coordinat per la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya i integrat per les universitats 
següents: 

- Universitat Abat Oliba CEU 
- Universitat de Girona 
- Universitat de Lleida 
- Universitat Rovira i Virgili 

 
 
Article 2. Objecte 
 
Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de quatre ajuts per anar a fer 
estades de pràctiques al Brasil . Un ajut serà de viatge + estada i els altres tres 
només seran de viatge.  
 
L’objecte dels períodes de mobilitat és la realització d’una estada de pràctiques de 
tres mesos en una empresa brasilera és que els estudiants hi puguin desenvolupar 
projectes relacionats amb els seus estudis de doctorat.  
 
Les pràctiques desenvolupades en el marc d’aquest projecte han de ser 
reconegudes acadèmicament pel programa de doctorat de cada estudiant. 
 
Les mobilitats han d’estar acabades el 30 de juny de 2022. 
 
 
Article 3. Requisit dels sol·licitants 
 
Poden participar en aquesta convocatòria els estudiants matriculats en qualsevol 
programa de doctorat d’una de les universitats del consorci. Els candidats han de 
complir els requisits següents:  
- No haver gaudit d’una beca Erasmus+ durant més de 10 mesos dins els estudis 

de doctorat. En qualsevol cas, la durada de les mobilitats Erasmus+ durant els 
estudis de doctorat no podrà superar els 12 mesos.  

- No rebre altres subvencions de la Unió Europea per a aquesta mateixa 
mobilitat.  



 
  

  
 
 
 
- Acreditar els coneixements lingüístics requerits per les organitzacions 

d’acollida.  
 
 
Article 4. Organitzacions d’acollida 
 
Els sol·licitants han de sol·licitar fer l’estada de pràctiques en alguna de les 
organitzacions brasileres membres de la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya. La 
llista d’aquestes organitzacions es pot consultar a la web del Consorci. 
 
 

Article 5. Ajuts i pagaments 
 
5.1. Ajuts d’estada 
L’import de l’ajut d’estada és de 700 euros mensuals  d’acord amb les quantitats 
fixades pel Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). 
L’import total d’aquesta beca es calcula en base al període real de pràctiques i 
quedarà recollit en un Conveni de Subvenció Erasmus+.  
 
Aquest ajut es pagarà al compte bancari que indiqui el beneficiari al Conveni de 
Subvenció. El pagament es farà en 2 vegades, un primer pagament del 70% de 
l’import un cop l’estudiant hagi lliurat al coordinador del Consorci la carta 
d’arribada signada pel representat de l’organització d’acollida, i un segon 
pagament del 30% un cop lliurada la documentació final d’estada.  
 
5.2. Ajuts de viatge 
La Cambra de Comerç Brasil-Catalunya es farà càrrec de tramitar la reserva i 
compra dels vols d’anada i tornada al Brasil. 
 
La Cambra de Comerç Brasil-Catalunya també es farà càrrec de l’assegurança, que 
cobrirà l’assistència sanitària, responsabilitat civil, accidents i repatriació i 
aquelles cobertures addicionals que pugui demanar l’organització d’acollida. 
 
Els estudiants amb una discapacitat igual o superior al 33% podran sol·licitar 
suport financer addicional al SEPIE. 
 
 
Article 6. Sol·licitud  
 
El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert de l’1 al 21 de juny de 
2021. 
 
La sol·licitud es presentarà a la unitat administrativa encarregada de la mobilitat 
acadèmica per a pràctiques a la universitat on està matriculat l’estudiant i segons 
la normativa que hi hagi en cadascuna d’elles. Caldrà, a més, adjuntar, a més la 
documentació següent:  



 
  

  
 
 
 
a) Expedient acadèmic del màster amb que s’ha accedit als estudis de doctorat. 

Els estudiants que han accedit a la seva Universitat actual amb un títol 
universitari d’una altra universitat de l’estat espanyol han d’adjuntar 
l’expedient acadèmic d’aquesta universitat amb la nota mitjana sobre 10 
punts. Si es tracta d’una titulació obtinguda en un altre país, cal sol·licitar al 
Ministerio de Universidades l’equivalència de nota mitjana dels estudis 
realitzats a l’estranger i adjuntar a la sol·licitud de mobilitat el document 
expedit pel ministeri. http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-
ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html 

b) De disposar-ne, certificat oficial de llengua portuguesa en hi consti el nivell 
assolit. 

c) Currículum. 
d) Carta de motivació. 
 
 
Article 7. Selecció  

Les sol·licituds es valoraran d’acord amb els criteris següents: 

a) Nota mitjana dels estudis amb què es va accedir al programa de doctorat: fins 
a 10 punts.  

b) Coneixements certificats de llengua portuguesa: fins a 10 punts 
c) Experiència prèvia: fins a 5 punts. 
d) Motivació: fins 5 punts. 
 
L’ajut de viatge i estada s’assignarà a l’estudiant seleccionat amb més puntuació i 
els ajuts de viatge de la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya als tres estudiants 
amb millor puntuació de cada una de les altres tres universitats del consorci. Si no 
hi hagués cap sol·licitud provinent d’alguna de les quatre universitats la plaça que 
li correspondria s’atorgarà a l’estudiant amb més puntuació de qualsevol de les 
altres universitats. 
 
Si un candidat renuncia a la plaça de mobilitat es cridarà al següent candidat de la 
mateixa Universitat.  
 
 
Article 8. Resolució 
 
Aquesta convocatòria la resoldrà un comitè integrat per un representant de la 
Cambra de Comerç Brasil-Catalunya i un representant de cada una de les 
universitats participants en el consorci mitjançant una resolució que inclourà la 
relació de candidats admesos, exclosos i en llista d’espera, així com el termini per 
poder presentar al·legacions. 
 



 
  

  
 
 
 
Els resultats es notificaran als sol·licitants per correu electrònic i es publicaran a 
la pàgina web de la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya i de les universitats del 
consorci.  
 
 
Article 9. Obligacions dels participants  
 
La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases que la 
regulen. Els estudiants seleccionats hauran de complir les obligacions següents: 
 
• Formalitzar a la seva universitat, prèviament a l’inici de l’estada, el Conveni de 

Subvenció i l’Acord de Pràctiques. 
• Informar-se i obtenir els documents que permeten l’entrada i estada al Brasil. 
• Incorporar-se a l’organització d’acollida en el termini previst i enviar a la 

Cambra de Comerç Brasil Catalunya un certificat d’arribada expedit per 
l’organització d’acollida. Aquest certificat s’haurà d’enviar com a màxim deu 
dies després de la incorporació per a l’estada de pràctiques.  

• Mantenir una matrícula activa i vàlida a la seva universitat durant tot el 
període de pràctiques.  

• No interrompre les pràctiques durant els 2 primers mesos excepte per causa 
justificada de força major. 

• Comportar-se segons les regles establertes per l’organització d’acollida, inclòs 
l’horari establert. 

• Guardar una estricta confidencialitat sobre la informació a què tingui accés, 
tret que sigui de domini públic, tant durant l’estada com un cop finalitzada. 

• Participar en les reunions per videoconferència que estableixi la Cambra de 
Comerç Brasil-Catalunya per fer el seguiment directe del projecte. 

• Lliurar la documentació requerida per la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya 
per justificar la durada de l’estada.  

• Omplir l’enquesta de valoració que la Comissió Europea enviarà a tots els 
participants i enviar a la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya els informes 
sobre l’estada que li requereixi.  

 
 
Article 10. Renúncia  
 
Qualsevol renúncia abans o durant la mobilitat ha de ser comunicada per escrit i 
degudament justificada.  
 
 
Article 11. Incompliment 

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les condicions d’aquesta 
convocatòria en la seva totalitat. 



 
  

  
 
 
 
La interrupció de l’estada pot comportar el reemborsament dels imports rebuts 
de forma directa o indirecta. 
 

Article 12. Protecció de dades personals 

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell de data 27 de abril de 2016, de protecció de les 
persones físiques quant al tractament de les dades personals i la lliure circulació 
d’aquestes dades: 
 
El responsable del tractament de les dades personals facilitades per les persones 
candidates, en el present procediment d'atorgament d'ajuts, és la Cambra de 
Comerç Brasil-Catalunya (dades de contacte del representant: Direcció Executiva, 
Avinguda Diagonal 433 bis, 1r 2a (08036), cambra@cambra-
brasilcatalunya.com). 
 
Les dades de les persones candidates s'utilitzaran només per a les finalitats 
inherents al present procediment de mobilitat. 
 
Les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per a la gestió 
d’aquesta convocatòria, inclosa la resolució de reclamacions i recursos.  
 
La Cambra de Comerç Brasil-Catalunya no cedirà ni comunicarà les dades a 
tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei. 
 
Les persones candidates poden accedir a les seves dades; sol·licitar-ne la 
rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la 
limitació, sempre que sigui compatible amb la condició de persona candidata en el 
present procediment, mitjançant escrit tramès a l'adreça cambra@cambra-
brasilcatalunya.com. També poden presentar una reclamació adreçada a 
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de 
l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics." 
 

Article 13. Normativa aplicable 

Aquesta convocatòria està subjecta a la normativa del programa Erasmus+ de la 
Comissió Europea i als contractes signats entre el consorci i el SEPIE, com a 
agència gestora de les accions KA107 del Programa Erasmus a l’Estat espanyol. 

En tot allò que no estigui regulat per aquestes bases, serà aplicable la normativa 
de mobilitat acadèmica específica de cada universitat. 
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