
 

 

ESTUDANTES EM MOBILIDADE INTERNACIONAL 
CONDIÇÕES DE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 

 

Com o objectivo de promover a mobilidade de estudantes internacionais, o Instituto 
Politécnico de Bragança estabelece protocolos de colaboração com Instituições de Ensino 
Superior de vários países. De forma a estimular essa mobilidade, e quando de comum acordo, 
ambas as instituições poderão disponibilizar bolsas de mobilidade. As referidas bolsas têm a 
duração de um semestre lectivo e consistem na oferta, por parte da instituição receptora, de 
alojamento e alimentação durante o período de funcionamento dos restaurantes académicos 
de cada instituição. 

 

Estudantes internacionais com bolsa de mobilidade 

Para os estudantes com bolsa de mobilidade, o IPB garante o seu alojamento na Pousada de 
Juventude de Bragança. O serviço desta Pousada encontra-se certificado pela empresa SGS-ICS 
desde Maio de 2009 e proporciona excelentes condições de alojamento. 

As condições para os estudantes internacionais do IPB são: alojamento em quarto duplo, 
disponibilização de roupa de cama lavada, cozinha e lavandaria de alberguista, salas de 
convívio e de estudo e internet. Para mais informações sobre a Pousada de Juventude de 
Bragança, consulte http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/pt/PBraganca.htm. 

A alimentação dos estudantes internacionais com bolsa de mobilidade é assegurada pelo 
restaurante dos Serviços de Acção Social do IPB, durante o seu período de funcionamento, de 
Segunda a Sábado (almoço e jantar). 

 

 

   

 

 

Pousada da Juventude de Bragança Restaurante do IPB 

 



Estudantes internacionais sem bolsa de mobilidade 

A obtenção de alojamento em Bragança e Mirandela é fácil e a um preço reduzido. Ambas as 
cidades possuem um parque habitacional moderno e disponível para arrendamento a preços 
bastante competitivos. É possível alugar um quarto individual com casa de banho privativa por 
cerca de 120 Euros por mês. Este valor é frequentemente menor na situação de quarto 
partilhado ou quando vários estudantes decidem, em conjunto, alugar um apartamento. Após 
a confirmação do período de mobilidade, os estudantes deverão contactar de imediato o 
Gabinete de Relações Internacionais que os ajudará na obtenção de alojamento. O IPB possui 
também uma Associação de Apoio ao Aluno Estrangeiro que desempenha um papel 
fundamental na integração do estudante em mobilidade e complementa o serviço prestado 
pelo GRI. Esta associação presta apoio na obtenção de alojamento em Bragança. Os 
estudantes interessados poderão contactar a Associação através de correio electrónico 
(ipb.aaae@gmail.com) e da página Web em www.erasmus.embraganca.info. 

Os estudantes internacionais sem bolsa de mobilidade poderão usufruir do restaurante dos 
Serviços de Acção Social do IPB a um preço de 2,30 Euros por refeição completa (sopa, prato 
principal de carne ou peixe e sobremesa). 

 

 

Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia 

 
Internet e IPB.Virtual: O IPB disponibiliza o acesso à Internet wireless em todo o Campus. O 
IPB.Virtual (http://virtual.ipb.pt) é a plataforma de e-learning do IPB, na qual são 
disponibilizados conteúdos, recursos, actividades e informações relativas às unidades 
curriculares. 

Para mais informação, consulte o Guia ECTS do IPB, em www.ipb.pt/guiaects, e a página Web 
do Gabinete de Relações Internacionais, em www.ipb.pt/gri. 


