
   
 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA 
REALIZA 15ª SEMANA ERASMUS E 4º ENCONTRO ICM 

 
A 15ª edição da Semana Erasmus do Instituto Politécnico de Bragança e o 4º Encontro ICM (mobilidade 
internacional com instituições parceiras extracomunitárias) decorrerá simultaneamente entre 13 e 17 de 
maio no Instituto Politécnico de Bragança, envolvendo a participação de 150 professores e colaboradores de 
Instituições de Ensino Superior (IES) de 27 países: Alemanha, Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Bulgária, 
Cazaquistão, Colômbia, Croácia, Eslováquia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Geórgia, Grécia, Hungria, 
Itália, Letónia, Lituânia, Moldávia, Polónia, Quirguistão, República Checa, Roménia, Rússia, Turquia e 
Uzbequistão. 

Um verdadeiro envolvimento internacional cuja agenda incluirá a realização de seminários e a realização de 
diversos workshops que juntarão estudantes, professores, investigadores e colaboradores do IPB e das IES 
parceiras para troca de experiências nos mais variados domínios de intervenção. Os dois encontros, realizados 
em simultâneo, consolidam a rede de cooperação internacional, juntando instituições de todo mundo, e a 
liderança do IPB em projetos de dupla diplomação e investigação conjunta. 

Para além dos seminários e workshops específicos, destacam-se os seguintes eventos: 

Sessão de abertura: 
A sessão oficial de abertura realiza-se no dia 14 de maio, pelas 10h00, no Auditório da Escola Superior de 
Educação do IPB. 

Feira Internacional de Estudantes: 
Após a sessão de abertura, pelas 11:00, no átrio da Escola Superior de Educação, realizar-se-á a Feira 
Internacional dos Estudantes do IPB, uma mostra cultural e gastronómica promovida pelos estudantes 
internacionais do IPB. 

Corrida IPB for All: 
No dia 16 de maio, pelas 18h00 e com ponto de partida na Escola Superior de Educação do IPB, realizar-se-á a 
Corrida IPB for All (IPB para todos). O percurso terá início no Campus do IPB e passará pelo centro da cidade de 
Bragança, contando com a participação dos estudantes, docentes e colaboradores nacionais e internacionais 
no IPB, e está aberta à participação da sociedade civil. A Corrida IPB for All pretende promover a integração dos 
estudantes e restantes residentes de nacionalidade estrangeira na comunidade académica do IPB e na região. 
Para além da cerimónia de entrega de prémios aos melhores classificados de cada Continente, o IPB oferecerá 
um churrasco-convívio a todos os participantes. 

Semana Gastronómica (Food from All): 
Complementando a iniciativa de integração, realizar-se-á de 13 a 17 de maio a Semana Gastronómica 
Internacional (Food from All), com a disponibilização de menus preparados sob a orientação dos estudantes 
estrangeiros do IPB. Dez refeições representativas de dez países diferentes serão disponibilizadas ao almoço e 
jantar na cantina geral dos alunos e na cantina alternativa do IPB. 

A 15ª Semana Erasmus e o 4º Encontro ICM consolidam o projeto de internacionalização do Instituto 
Politécnico de Bragança. O IPB é hoje uma instituição internacional e multicultural, onde 33% dos seus 
estudantes possuem nacionalidade não portuguesa. O IPB possui um programa de internacionalização de 
reconhecido sucesso, envolvendo a mobilidade anual de 900 estudantes e 300 professores e colaboradores, 
fruto da cooperação com instituições de ensino superior de todo o mundo. 

 


