Bolsa para participação em projeto no Brasil
Edital para a seleção de 1 estudante do Instituto Politécnico do Porto (P.PORTO) para participar
num projeto multidisciplinar enquadrado no projeto “LAPASSION em Rede” (projeto que se
segue ao projeto ERASMUS LAPASSION - Latin-America Practices and Soft Skills for an
Innovation Oriented Network) em Itumbiara, Goiás (Brasil).

ENQUADRAMENTO

O projeto LAPASSION - Latin America Practices and Soft Skills for an Innovation Oriented
Network foi um projeto do programa Erasmus+ da União Europeia (referência 585687-EPP-12017-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP, https://lapassionproject.eu/ ).
O LAPASSION visou o desenvolvimento de projetos/estágios multidisciplinares que decorreram na
América Latina (Brasil, Chile e Uruguai) entre 2018 e 2021. Os alunos participantes foram agrupados
em várias equipas multidisciplinares que tiveram de apresentar soluções para desafios abertos. A
duração desses projetos para alunos foi de 10 semanas cada um. Ao todo participaram no
LAPASSION 437 estudantes.
O LAPASSION em Rede é a continuação do LAPASSION por parte dos Institutos Federais do Brasil
e decorrerá em Itumbiara, Goiás, Brasil entre 19 de setembro e 25 de novembro de 2025,
envolvendo 3 semanas presenciais no Brasil (as duas primeiras e a última) e 7 semanas de
desenvolvimento online. Espera-se a participação de 54 a 64 alunos nesta primeira edição do
LAPASSION em Rede.

NÚMERO DE BOLSAS DO INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
1 bolsa para o candidato melhor classificado no processo seletivo

LISTA DE RESERVA

Os 4 candidatos colocados logo a seguir ao candidato posicionado em primeiro lugar constituem a
lista de reserva e caso os candidatos colocados nas posições anteriores desistam serão chamados
para participar no projeto com uma bolsa

SUPORTE FINANCEIRO

O candidato selecionado poderá optar por um dos seguintes tipos de apoio:
- 3830 euros caso pretenda passar as 10 semanas no local onde decorre o projeto (Itumbiara, Goiás,
Brasil) entre os dias 19 de setembro e 25 de novembro;

- 2795 euros caso pretenda efetuar duas deslocações ao Brasil cobrindo as 2 semanas de arranque
do projeto (19 a 30 de setembro) e a última semana do projeto (21 a 25 de novembro);
O apoio destina-se a cobrir as despesas de viagem e estada.

TEMA DO PROJETO

O projeto a desenvolver estará ligado às áreas de Sustentabilidade, ou Eficiência Energética ou
Inclusão.

REQUISITOS PARA CONCORRER

- Ser estudante de um curso de Licenciatura ou Mestrado de uma das escolas do Instituto
Politécnico do Porto (P.PORTO);
- Ter completado pelo menos 100 créditos num curso de ensino superior;
- Não ter débitos em atraso no P.PORTO ou na sua escola;
- Embora a língua usada no projeto seja a Língua Portuguesa o candidato deverá ter capacidades de
leitura, escrita e expressão oral em Língua Inglesa;
- Experiência prévia de trabalho em grupo;
- Disponibilidade para participar no projeto nas datas em que este decorre.

CANDIDATURA

De modo a concorrer os candidatos devem enviar os seguintes documentos:
- Curriculum Vitae;
- Lista de classificações nas unidades curriculares realizadas no Ensino Superior (poderá ser via
uma impressão obtida a partir do portal académico da Escola) e caso já tenham concluído a
Licenciatura deve juntar um documento com a classificação final da mesma;
- Portfólio com os projetos desenvolvidos mais importantes (máximo de 3, sendo suficiente os
relatórios finais ou apresentações finais desses projetos).

COMO ENVIAR A CANDIDATURA?

As candidaturas deverão ser enviadas para o seguinte email:
carlosramos@ipp.pt
dirigidas ao Pró-Presidente para a Cooperação e Relações Internacionais, Professor Carlos Ramos.

DATA-LIMITE PARA CONCORRER

As candidaturas deverão ser enviadas até ao dia 17 de julho de 2022.

ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO DAS CANDIDATURAS

Os candidatos receberão 2 emails, um a confirmar a receção da documentação e outro que
confirmará a aceitação ou rejeição da candidatura e no caso de aceitação da candidatura indicando
a data e hora para a entrevista.

CLASSIFICAÇÃO E SERIAÇÃO DOS CANDIDATOS

A classificação e seriação dos candidatos é baseada nos seguintes critérios:
- Desempenho académico (20 pontos) –10 relacionados com os créditos obtidos e 10 relacionados
com a média das classificações obtidas nas unidades curriculares;
- Nível de Inglês (10 pontos);
- Portfolio (20 pontos);
- Motivação e disponibilidade (20 pontos);
- Entrevista (30 pontos);
Os candidatos serão seriados de acordo com os valores decrescentes das classificações finais. Em
caso de empate cabe ao júri efetuar o desempate, tendo o Presidente do júri o voto de qualidade.

JÚRI

Presidente: Carlos Fenando da Silva Ramos
Vogal: Luiz Felipe Rocha Faria
Vogal: António Constantino Martins
Vogal suplente: Maria Goreti Carvalho Marreiros
Vogal suplente: Isabel Cecília Silva Praça Gomes Pereira

