MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E EMPREENDEDORISMO

PROGRAMA DE MOBILIDADE INTERNACIONAL DE ESTUDANTES
5 a 14 de Janeiro de 2023, Campus IPBeja, Portugal

ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE INTERNACIONAL
O Mestrado de Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo (MDCE) constitui-se
como um curso que procura articular os conhecimentos, técnicas e práticas utilizados no
Desenvolvimento Comunitário e no Empreendedorismo, com vista a uma intervenção
contextualizada que promova o desenvolvimento e o bem-estar das populações e do seu
ambiente visando a sustentabilidade e o empreendedorismo. O MDCE obteve a avaliação
máxima pela A3ES (Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior), com a decisão de
“Acreditado, por 6 anos”, emitida a 21-12-2021, com o Nº do Processo ACEF/1920/0901337.
Objetivo do Programa
Promover o intercâmbio académico, social e cultural entre estudantes e professores em
mobilidade com estudantes e professores do MDCE, centrado no aprofundamento do
conhecimento, práticas e experiências relacionados com o modelo de sustentabilidade, a
inovação e cultura empreendedora, e o impacto do empreendedorismo no desenvolvimento
económico e social.

Destinatários/as:
▪ (6) Estudantes da Pós-graduação em Marketing, do Instituto Federal de
Santa Catarina (IFSC Brasil);
▪ (6) Estudantes do Mestrado em Sistemas Produtivos, da Universidade do
Planalto Catarinense (UNIPLAC Brasil);
▪ (5) Professores/as do IFSC e da UNIPLAC.
Período de mobilidade: 5 a 14 de janeiro de 2023.
Local: Campus do Instituto Politécnico de Beja, Portugal.
Unidade(s) Curricular(es) a frequentar: Empreendedorismo (41304), 5 ECTS (TP:27h; OT:
8h), e com a possibilidade de proposta de mais uma Unidade Curricular, a validar pelas
instâncias superiores.

PROGRAMA DE MOBILIDADE INTERNACIONAL DE ESTUDANTES
➢ Unidade Curricular de Empreendedorismo (5 ECTS),
(TP 27h; OT:8h).
FORMAÇÃO ACADÉMICA
https://www.ipbeja.pt/cursos/Mestrados/eseno âmbito do MDCE
m_descom/Paginas/default.aspx

➢ Participação em Seminário(s) na área temática do
Mestrado, proferidos por Professores em
Mobilidade, Professores do MDCE e outros
Especialistas na área (com Certificado).
➢ Workshop em inovação e co-criação de ideias de
negócio dinamizado pelo LIDERE IPBeja (com
Certificado). https://www.lidere.pt/
➢ Tertúlias com estudantes em mobilidade,
estudantes MDCE e Professores/as do MDCE.
➢ Visitas a empresas e/ou organizações da região do
Baixo Alentejo.
➢ Visita guiada à cidade de Beja.

DIMENSÃO CULTURAL
https://cmbeja.pt/visitar

➢ Visitas temáticas- possibilidades:
o

(i) Parque Natural do Vale do Guadiana
(Mértola);
https://natural.pt/protected-areas/parquenatural-vale-guadiana?locale=pt

o

(ii) Casa das Talhas (Empresa VinícolaVidigueira)
https://casadastalhas.adegavidigueira.pt/

o (iii) Barragem do Alqueva (Moura).
https://www.roteirodoalqueva.com/barrag
em-do-alqueva
➢ Jantar de Boas Vindas.

ALOJAMENTO e
na Residência de Estudantes
do IPBeja
e Alimentação

Para Estudantes:
Alojamento para 10 ou 12 estudantes em quarto
duplo sendo que o WC é partilhado por mais dois
colegas.
Custo por estudante estimado pelo SAS: 5.50
euros/noite.
Senhas de almoço gratuitas para estudantes no
Refeitório dos Serviços Comuns do IPBeja.

Beja, 2/06/2022
A Representante para a Mobilidade Internacional do MDCE,
Prof.ª Doutora Maria Inês Faria
mifaria@ipbeja.pt

