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EDITAL No 002/2021/DRI/PROGRAD/UFLA 

EDITAL GLOBAL DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL 2022/1 

INFORMAÇÕES INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (IPB): 

 

 

Calendário acadêmico: 14/02/2022 a 09/07/2022 

(http://portal3.ipb.pt/index.php/pt/gri/informacao-geral/calendario-academico) 

 

Pausas letivas: 11/04 a 18/04/2022 (Páscoa) 

 

            Custos estimados mensais: 

 

• Alojamento quarto individual: 150 euros; 

• Alojamento quarto duplo: 100 euros; 

• Custos de energias, água e gás: 50 euros; 

• Alimentação; 2,50 euros por refeição na cantina do IPB de segunda a sábado. 

 

            Seguro Saúde recomendado: 

 

• PB4. 

 

Informações acadêmicas importantes: 

 

• Os alunos devem escolher matérias do 2.º semestre (semestre de fevereiro a 

julho, que no IPB corresponde ao 2.º semestre), podem escolher matérias de 

diferentes anos letivos, desde que escolham matérias do 2.º semestre. 

 

• Os alunos devem escolher matérias do campus de Mirandela ou do campus de 

Bragança, não é possível escolher matérias dos dois campis, pois situam-se em 

duas cidades diferentes; 

 

• Cada semestre corresponde a 36 créditos do ECTS (mais ou menos 6 matérias), 

tem uma duração de 20 semanas e inclui o período de avaliação. Os alunos de 

intercâmbio devem concluir com sucesso matérias que correspondam no 

mínimo 20 créditos, devido ao esforço mínimo exigido aos alunos portugueses; 

 

• Os alunos de intercâmbio de graduação/ licenciatura ou de mestrado não podem 

escolher matérias dos cursos técnicos do IPB, porque o nível de ensino e 

exigência é inferior a uma graduação/ licenciatura ou mestrado 

 

• Os alunos de intercâmbio de graduação/ licenciatura ou de mestrado podem 

escolher matérias de línguas dos cursos de graduação de línguas, ofertados na 

escola superior de educação do IPB. Se os alunos de intercâmbio quiserem 
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realizar o curso de línguas intensivo do centro de línguas do IPB, terão de pagar 

o curso intensivo; 

 

• Os certificados de avaliação final serão enviados até 6 semanas depois do 

término do semestre (09/07/2022).  

 

• Os conteúdos programáticos de cada matéria (ementa de cada matéria) estão 

disponíveis online, no seguinte link: 

http://portal3.ipb.pt/index.php/pt/guiaects/cursos/licenciaturas ao entrarem em 

cada curso, podem verificar a lista das matérias no final da página web e ao 

entrarem em cada matéria é gerado automaticamente o conteúdo programático 

(ementa).  

 


