II Encontro Nacional de Internacionalização do Ensino Superior Politécnico
Internacionalização dos politécnicos no atual contexto mundial
Instituto Politécnico de Beja
7, 8 e 9 de Junho 2017 (Auditório do IPBeja)
Enquadramento
Com a realização deste encontro pretende-se reforçar a ligação entre o Ensino Superior Politécnico Português e o
tecido económico, fomentando o estabelecimento de sinergias com vista à sua promoção nos mercados
internacionais (feiras) e o aprofundamento da ligação dos estudantes nacionais e internacionais às empresas. Este
encontro pretende ainda ser um espaço de reflexão conjunta entre todas as Instituições do Ensino Superior
Politécnico Português, do tecido económico regional/local e de outras entidades representativas.

Objetivos
Este encontro é organizado visando os seguintes objetivos:
•

Realizar Workshops com a participação de convidados estrangeiros com conhecimentos e experiência na
área da internacionalização ou com interesse estratégico para a internacionalização do Ensino Superior
Politécnico Português e do tecido económico nacional/regional/local, com vista a fomentar a identificação
de oportunidades de desenvolvimento e a valorização das regiões no contexto internacional;

•

Desenvolver a cooperação entre empresas e/ou associações empresariais regionais/locais e os IPs como
forma de aumentar a visibilidade internacional;

•

Partilhar de informação relevante e boas práticas associadas à internacionalização por parte das
Instituições do Ensino Superior Politécnico;

•

Apresentar as conclusões da participação em feiras internacionais e atividades conexas (atividade 2), com
posterior divulgação e disseminação dos resultados obtidos através dessa participação (atividade 6).

Destinatários
•

Responsáveis e Técnicos das relações internacionais dos Politécnicos;

•

Professores e Investigadores;

•

Empresários locais e regionais;

•

Estudantes Nacionais e Internacionais;

•

Técnicos de organismos públicos ou privados com interesse no tema.
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Programa
7 de Junho de 2017 (4ª feira)

17:00

Receção nos Paços do Concelho | Câmara Municipal de Beja

17:30- 18.30

Visita ao centro histórico da Cidade de Beja

19:00

Abertura do secretariado e Receção dos participantes | Castelo de Beja

19:30-21:30

Welcome drink no Castelo de Beja

8 de Junho de 2017 (5ª feira)
Sessão de Abertura
9:30 / 10:00

Com a presença do Sr.º Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (a confirmar),
Presidente do IPBeja, Presidente do CCISP
Sessão 1 – A internacionalização dos Politécnicos no contexto Europeu
Moderador: Anabela Martins | IP Bragança

10:00/ 11:00

As reais oportunidades europeias. Desafios para o ensino superior politécnico – Carlos
Moedas | União Europeia (a confirmar)
Modernising Professional Higher Education within a diversified Higher Education Armando Pires | EURASHE
Cooperação com as instituições de ES estrangeiras – Pedro Dominguinhos – IP Setubal

11:00/11:30

Intervalo para café
Sessão 2 – Internacionalização da formação em contexto empresarial
Moderador: Florbela Correia | IP Viana do Castelo

11:30/ 13:00

Perspetivas dos empresários sobre a internacionalização e sua relação com o programa
Erasmus+:
Herdade dos Grous – Aurélio Picareta
My Farm – Luís Luz
Vale da Rosa – Ricardo Costa
Amieira Marina – Eduardo Lucas

13:00/14:30

Almoço
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Sessão 3 – Mobilidade internacional
Moderador: Rita Cadima | IP Leiria
14:30/15:00

Os estágios Erasmus. | Agência Nacional

15:00/16:00

As mobilidades internacionais por quem as vive na 1ª pessoa. Visão dos estudantes
Erasmus e estudantes internacionais.

16:00/16:30

Mobilidade Net – Outra forma de operacionalizar a mobilidade. Jeane Zacarrão |
DIGITALIS

16:30/17:00

Intervalo para café

17:00-18:00

Partilha de experiências das Instituições sobre a participação conjunta nos certames
internacionais de ensino superior ou reflexivo sobre o processo de internacionalização
das instituições em relação com o projeto de internacionalização do ESP (apresentação
de posters).

9 de Junho de 2017 (6ª feira)
Sessão 4 – Estudantes Internacionais
Moderador: Pedro Cardão - IP Guarda
O estatuto de Estudante Internacional – João Queiroz|Direção Geral do Ensino Superior
09:30/10:30

Expectativas dos estudantes brasileiros sobre a educação e a evolução do Ensino
Superior no Brasil. José Paim Fernandes | F. Getulio Vargas– Brasil

10:30/11:00

Intervalo para café

11:00/12:30

Visão de um Politécnico sobre o estudante internacional – João Pedro Luz | IP Castelo
Branco
A captação dos estudantes–– Pedro Hormigo | IE Business School
Os vistos de estudantes internacionais - Lúzia Meireles | SEF

12:30/14:30

Almoço

14:30/ 16:30

Modernização na produção do vinho e a procura de novos mercados internacionais –
Visita à Herdade do Ribafreixo-

Inscrição no evento:
A inscrição do evento pode ser efetuado no seguinte endereço-

https://docs.google.com/forms/d/1-vwu6i4xTtjByJDOvkq-faWqhlnKLIBKdUkR1AQ425I/edit
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Como chegar (carregar no link):
•

ao IPBeja - https://goo.gl/maps/dcudjq2wr9o

•

à Câmara Municipal de Beja - https://goo.gl/maps/dvCNrTnZi9w

•

ao Castelo de Beja - https://goo.gl/maps/FrK32CsKCoN2

•

à herdade do Ribafreixo - https://goo.gl/maps/PELmEjsSYUC2

Ligações Importantes:
•

DGES - https://www.dges.gov.pt/pt

•

CCISP - http://ccisp.pt

•

Portugal Polytechnics - http://portugalpolytechnics.com

•

Study & Research in Portugal - https://www.study-research.pt

•

Instituto Politécnico de Beja: www.Ipbeja.pt

•

Município de Beja: http://www.cm-beja.pt/homepage.do2

•

Herdade do Ribafreixo - http://ribafreixo.com

Sugestões de alojamento:
•

Beja Parque hotel (100 metros do Campus do IPBeja) http://www.bejaparquehotel.com/hotel-overview.html

•

Hotel Melius (1,5 km do Campus do IPBeja)- http://www.hotel-melius.com

•

Hotel Francis (2,5 km do Campus do IPBeja): http://www.hotel-francis.com/hoteloverview.html

•

Hotel Santa Barbara (no centro da cidade e a 2 km do Campus do IPBeja):
http://www.hotelsantabarbara.pt

•

Hotel Bejense (no centro da cidade e a 2 km do Campus do IPBeja):
http://www.hotelbejense.com

Sugestões de restaurantes:
• Adega 25 de Abril - https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_Review-g189102-d2732973Reviews-Adega_25_de_Abril-Beja_Beja_District_Alentejo.html
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• Espelho de Agua - https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_Review-g189102-d5959984Reviews-Restaurante_Espelho_D_Agua-Beja_Beja_District_Alentejo.html
• Vovó Joaquina – https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_Review-g189102-d4185505Reviews-Vovo_Joaquina-Beja_Beja_District_Alentejo.html
• Luiz da Rocha - https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_Review-g189102-d2162975-ReviewsLuiz_Da_Rocha-Beja_Beja_District_Alentejo.html
• Gulla- https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_Review-g189102-d7188057-ReviewsGULLA_restaurante_bar-Beja_Beja_District_Alentejo.html
• El Chali - https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_Review-g189102-d2270424-ReviewsEl_Chali-Beja_Beja_District_Alentejo.html
• Pulo do Lobo - https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_Review-g189102-d4016372-ReviewsPulo_Do_Lobo-Beja_Beja_District_Alentejo.html
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