MESTRADO
IPBRAGANÇA
Ao abrigo do Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal da Praia e o Instituto
Politécnico de Bragança, este disponibiliza para receber estudantes do Município da
Praia interessados em prosseguir os seus estudos no referido instituto, no ano letivo
2020/2021.

I – Instituto Politécnico de Bragança (IPB) - Bragança / Mirandela
(Mestrado):

Escola Superior Agrária
Agricultura Tropical
Agroecologia
Engenharia Biotecnológica
Gestão de Recursos Florestais
Qualidade e Segurança Alimentar
Tecnologia Ambiental
Tecnologias da Ciência Animal

Escola Superior de Educação
Educação Ambiental
Ensino em Ciências
Educação Pré-Escolar
Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico
Educação Social-Educação e Intervenção ao Longo da Vida
Exercício e Saúde
Ensino da Educação Musical no Ensino Básico
Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2º Ciclo
do Ensino Básico
TIC na Educação e Formação
Tradução

Escola Superior de Saúde
Ciências Aplicadas da Saúde: (Especialização em Intervenção Comunitária e
Biotecnologia)
Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia
Enfermagem Médico-Cirúrgica

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Energias Renováveis e Eficiência Energética
Engenharia da Construção
Engenharia Industrial: (Especialização em Engenharia Eletrotécnica e Engenharia
Mecânica)
Engenharia Química
Sistemas de Informação
Tecnologia Biomédica
Inovação de Produtos e Processos
Empreendedorismo e Inovação
Contabilidade e Finanças (1)
Gestão das Organizações: (Especialização em Gestão de Empresas) (1)
Gestão das Organizações: (Especialização Gestão Pública) (1)
Logística (1)

Escola Superior de Comunicação, Administração e TurismoMirandela
Administração Autárquica
Marketing Turístico
Nota:
(1) Mestrado em Associação da APNOR (Associação de Politécnico do Norte;
www.apnor.pt): Instituto Politécnico de Bragança, do Cávado e do Ave, do
Porto e de Viana do Castelo.
II - Condições de Acesso
1) Possuir diploma de Licenciatura na área de Mestrado a frequentar (a ser avaliado
pela Comissão de Seriação do IPB);
2) Fotocópia do Bilhete de Identidade com o prazo de validade mínima de 06
meses, autenticada no cartório e legalizada nos Serviços Consulares do
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades – Achada Santo
António;
3) Fotocópia do Certificado de conclusão de licenciatura reconhecida no cartório
e legalizada nos Serviços Consulares do Ministério dos Negócios
Estrangeiros e Comunidades – Achada Santo António;
4) Curriculum Vitae.

III - Condições Financeiras
As taxas e emolumentos estimam-se as seguintes:
1) Candidatura: 25 €;
2) Propina – 1.316 € (anual);
O valor da propina poderá ser pago em 10 prestações mensais (131,60€).

De acordo com as exigências do IPB, os candidatos selecionados deverão efetuar
reserva da vaga ainda em Cabo Verde, nos prazos estabelecidos (18 a 28-07-2020),
através do pagamento de 156,60 € (cento e cinquenta e seis euros e sessenta
cêntimos), a efetuar por transferência bancária, sendo requisito para emissão de
carta de admissão para visto de estudo.
O valor cobrado na reserva da vaga (156,60 €) corresponde aos emolumentos da
candidatura (25 €) e à primeira prestação da propina (131,60 €).
Os candidatos selecionados que não efetivarem a reserva da vaga no prazo
estabelecido pelo IPB, perdem o direito de ocupação da respetiva vaga.
NOTA: Não haverá o reembolso do pagamento efetuado.

Mestrado em Associação com outras Instituições
As taxas e emolumentos estimam-se as seguintes:
1) Candidatura: 50 €;
2) Propina – 1.316 € (anual);
O valor da propina poderá ser pago em 10 prestações mensais (131,60€)
De acordo com as exigências do IPB, os candidatos selecionados deverão efetuar
reserva da vaga ainda em Cabo Verde, nos prazos estabelecidos (18 a 28-07-2020),
através do pagamento de 181,60 € (cento e oitenta e um euros e sessenta cêntimos),
a efetuar por transferência bancária, sendo requisito para emissão de carta de
admissão para visto de estudo.
O valor cobrado na reserva da vaga (181,60 €) corresponde aos emolumentos da
candidatura (50 €) e à primeira prestação de propina (131,60 €).

Os candidatos selecionados que não efetivarem a reserva da vaga no prazo
estabelecido pelo IPB, perdem o direito de ocupação da respetiva vaga.
NOTA: Não haverá o reembolso do pagamento efetuado.
O Instituto tem serviço de refeição completa no restaurante académico, a preços
acessíveis (2.30 €).
Faz - se saber que a abertura do concurso para os cursos acima referidos decorre
de 04 a 25 de junho de 2020.

Paços do Concelho da Praia, 04 de junho de 2020

O Presidente,

Óscar Humberto Évora dos Santos

