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9 parceiros desenvolveram um curso on-line, direcio-
nado para estudantes erasmus e PMEs, com o obje-
tivo de desenvolver as capacidades empreendedoras 
dos estudantes de mobilidade. A colocação dos 
estudantes em pequenas empresas oferece-lhes uma 
perspectiva privilegiada sobre empreendedorismo: os 
estudantes irão executar diversas tarefas, enquanto 
lidam com todos os colaboradores da empresa e, 
sobretudo, com o dono da empresa. Com o curso 
on-line Uni-key os estudantes irão ganhar um 
profundo conhecimento da estrutura da empresa e 
adquirir competências empreendedoras. 

Módulos de aprendizagem Uni-Key: 

•  Boas vindas! Mobilidade dos estudantes e uma perspetiva 
sobre o empreendedorismo.

•  Tudo a postos! Planear um estágio no estrangeiro.
• Planear para ser bem sucedido! Organização pessoal, 

resolução de problemas e aspetos financeiros.
•  Já conheces? Lidar com a confidencialidade e com 

questões de ética
•  Tenho uma ideia ...! Identificar  oportunidades de colabo-

ração entre o país de origem e o país de acolhimento.
• Dá a volta à questão! Lidar com situações desafiantes e de 

elevado stress.
• Atreve-te a mudar! Superar-se a si próprio.
•  Saboreia o Sucesso! Relatar as atividades do estágio , gerir 

o processo de reintegração e o periodo pós estágio.
•  Como ser mentor de alunos internacionais e equipas 

(módulo destinado a empregadores)

•  7 módulos para estudantes internacionais 
•  1 módulo para mentores e organizações
•  2 testes piloto com 81 alunos em mobilidade, de 5 

países
• Taxa de sucesso do curso on-line (todos os módulos)  

> 65%
• 43 empregadores associados
• 1 jogo no Facebook > Edicão de Negócios do 

TriviaHeroes
• 2 rondas de competição do X-challenge  -concurso 

de competências empreendedoras.
•  6 vencedores, 6 prémios (uma viagem a Bruxelas!)
•  Sítio Web, Plataforma de Aprendizagem, Facebook, 

Twitter e LinkedIn disponíveis na web e no 
telemóvel. 

•   “Academia Erasmus on-line”: exploração dos 
resultados através do estabelecimento de parcerias 
e de investimentos futuros“

Gostamos de receber opiniões positivas dos 

nossos alunos 

Muito bom. Fácil de ler, fácil de entender. 
Agradável/aprazível/divertido.

Gostei da tarefa: “Conhecerem-se uns aos outros” pois 
gosto de conhecer as histórias dos outros alunos.

O módulo era interessante e fácil de acompanhar.

O questionário foi uma ferramenta útil para reflectir 
acerca da motivação de cada um, capacidade e 

conhecimento sobre o ser empreendedor. 

O curso é fantástico e isso é evidente desde o primeiro 
módulo.

Eu acho que é uma ideia excelente incluir vídeos em 
cada módulo, e também é uma boa ideia incluir um 
vídeo de um estudante que tenha feito um “estágio” 

no estrangeiro.

Gosto deste modelo. Em muitas situações, não importa 
o que façamos, temos de pensar no orçamento e 

custos e um bom plano é fundamental! 
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