UNIÃO EUROPEIA
DELEGAÇÀO DA COMISSÃO EUROPEIA NO BRASIL

NOTA DE ESCLARECIMENTO
PROGRAMA “ERASMUS MUNDUS”
Chegaram ao nosso conhecimento informações divulgadas nos meios acadêmicos, segundo as
quais a Janela Brasil da Cooperação Externa do Programa Erasmus Mundus teria sido
“interrompida” ou “suspensa” em 2009 e 2010. A Delegação da Comissão Europeia no Brasil vem
por este meio prestar os seguintes esclarecimentos:
1. Não existe nenhuma mudança no planejamento inicial realizado em relação aos recursos
destinados à cooperação acadêmica entre o Brasil e a Comissão Europeia, implementada
por meio do Programa Erasmus Mundus;
2. Além das oportunidades de mobilidade oferecidas pelo Programa Erasmus Mundus, são
oferecidas bolsas de estudos aos estudantes, pesquisadores e pessoal acadêmico no âmbito
das chamadas Janelas da Cooperação Externa específicas para a América Latina e para o
Brasil. Embora estes instrumentos sejam todos geridos pela Agência Executiva
“Educação, Audiovisual e Cultura” da Comissão Europeia, através de procedimentos
semelhantes, as suas fontes de financiamento são diferentes.
3. A Janela Brasil da Cooperação Externa do Erasmus Mundus, que está na origem das
informações divulgadas, é financiada através dos recursos reservados para a cooperação
bilateral CE-Brasil no período 2007-2013. Estes recursos estão definidos, desde 2007, nos
Programas Indicativos Nacionais (PIN) contidos no Documento de Orientação Estratégica
da Comissão Européia para a cooperação com o Brasil no período 2007 -2013, adotado
pela Comissão em Maio de 2007, e no Memorando de Entendimento assinado entre
Governo do Brasil e a Comissão Europeia em 5 de Julho de 2007. Conforme estabelecido
nesses documentos 1, o montante global para o período 2007-2013 é de 30,5 milhões de
Euros, dos quais 18,605 milhões se destinam a cobrir as atividades do programa no
período 2007-2010.
Os 11,895 milhões restantes serão destinados à cooperação
acadêmica que será realizada no período de 2011 a 2013.
4. No planejamento do programa, ocorrido em 2007, foi decidido lançar apenas dois editais,
em 2007 e 2008, não tendo sido previsto, portanto, o lançamento de qualquer edital em
2009 e 2010. Para esses dois editais foram reservados 18,605 milhões de Euros, cobrindo
os contratos assinados com os consórcios selecionados.
5. Não existe, assim, qualquer “interrupção” ou “suspensão” da Janela Brasil da
Cooperação Externa do Programa Erasmus Mundus em 2009 e 2010, mas apenas o
cumprimento integral do programa de editais previsto.

6. Quaisquer informações adicionais que sejam eventualmente necessárias podem ser
solicitadas à Delegação da Comissão Europeia: Sra. Maria Cristina Araújo, e-mail:
cristina.araujo@ec.europa.eu
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