
Importância Socioeconómica do IPB na região
Dar a conhecer a “Semana Ciência Viva”

 
 
No dia vinte e quatro de novembro
em parceria com o Instituto Politécnico de 
alunas do Curso  Profissional T
de diapositivos explicativos da importância do IP Bragança enqu
ensino superior que tem como missão
técnico-científico e do saber de natureza profissional.
 
 Que ao nível internacional tem um 
mobilidade anual de estudantes,
ensino superior europeias (programa Erasmus) e de países de língua oficial portuguesa. 
Que estudar (alunos) no IPB representa uma oportunidade de uma experiên
internacional e uma mais-valia para a 
para jovens que frequentam os cursos profissionais de nível 4 
 
 Que o IP Bragança oferece um conjunto alargado de opções de formação de 
Superior nas várias áreas do conhecimento e da tecnologia, estando todas adaptadas ao 
Processo de Bolonha e de acordo com o regime europeu de créditos (ECTS).
 Que o“Portal do Candidato
candidatos ao ingresso no IPB, para os cursos de especialização tecnológica (CETs) e ciclos de 
estudo de licenciatura e mestrado.
 Que as propinas praticadas, bem como os valores a pagar na residência par
são extremamente acessíveis 
  
As alunas mostraram-se bastante interessadas e ouviram com atenção todas as informações 
prestadas. Algumas alunas demonstraram interesse, depois das explicações, frequentar um 
curso de enfermagem. 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel Mofreita 
(docente acompanhante) 
 

 

 

 
 

DESAFIOS DO FUTURO 
 
 

Oferta formativa 
Importância Socioeconómica do IPB na região 

Dar a conhecer a “Semana Ciência Viva” 

novembro de 2021  o Agrupamento de Escolas de Murça de
em parceria com o Instituto Politécnico de  Bragança (IPB) uma Ação de Formativa para as 

Profissional Técnico Auxiliar de Saúde. Foi feita a projecção de um conjunto 
de diapositivos explicativos da importância do IP Bragança enquanto instituição pública do 
ensino superior que tem como missão a criação, transmissão e difusão do conhecimento 

saber de natureza profissional. A saber: 

Que ao nível internacional tem um programa de reconhecido sucesso, envolvendo
bilidade anual de estudantes, docentes, fruto da colaboração com várias instituições de 

ensino superior europeias (programa Erasmus) e de países de língua oficial portuguesa. 
no IPB representa uma oportunidade de uma experiên

valia para a sua formação e empregabilidade, em contexto regional 
para jovens que frequentam os cursos profissionais de nível 4 - Secundário. 

oferece um conjunto alargado de opções de formação de 
Superior nas várias áreas do conhecimento e da tecnologia, estando todas adaptadas ao 
Processo de Bolonha e de acordo com o regime europeu de créditos (ECTS). 

Portal do Candidato” constitui o principal veículo de comunicação com os 
ao ingresso no IPB, para os cursos de especialização tecnológica (CETs) e ciclos de 

estudo de licenciatura e mestrado. 
Que as propinas praticadas, bem como os valores a pagar na residência par

são extremamente acessíveis  

se bastante interessadas e ouviram com atenção todas as informações 
prestadas. Algumas alunas demonstraram interesse, depois das explicações, frequentar um 

 

de 2021  o Agrupamento de Escolas de Murça desenvolveu 
uma Ação de Formativa para as 

a projecção de um conjunto 
anto instituição pública do 

a criação, transmissão e difusão do conhecimento 

programa de reconhecido sucesso, envolvendo a 
docentes, fruto da colaboração com várias instituições de 

ensino superior europeias (programa Erasmus) e de países de língua oficial portuguesa.  
no IPB representa uma oportunidade de uma experiência de mobilidade 

, em contexto regional 

oferece um conjunto alargado de opções de formação de Ensino 
Superior nas várias áreas do conhecimento e da tecnologia, estando todas adaptadas ao 

constitui o principal veículo de comunicação com os 
ao ingresso no IPB, para os cursos de especialização tecnológica (CETs) e ciclos de 

Que as propinas praticadas, bem como os valores a pagar na residência para os alunos  

se bastante interessadas e ouviram com atenção todas as informações 
prestadas. Algumas alunas demonstraram interesse, depois das explicações, frequentar um 


