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_PROGRAMA 
 
Domingo, 3 abril 
Local Hotéis 

Receção dos participantes e entrega de documentação do Seminário 
 
 
Segunda-feira, 4 abril, manhã 
Local Auditório Alcínio Miguel, Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico de Bragança 
Moderação Anabela Martins (Instituto Politécnico de Bragança) 
 
Receção 
09:00-10:00 Receção e registo dos participantes 
 
Sessão de Abertura: 
10:00-10:30 - Claudio Alex Rocha, Presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF, Brasil) 
- Pedro Dominguinhos, Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores 
Politécnicos (CCISP, Portugal) 
- Kedson Lima, Diretor de Desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (Brasil) 
- Maria da Conceição Bento, Diretora-Geral do Ensino Superior (Portugal) 
- Orlando Rodrigues, Presidente do Instituto Politécnico de Bragança 

 
Inovação Formativa, Processos de Cocriação e Empreendedorismo: 
10:30-10:50 Inovação pedagógica na rede politécnica em Portugal: cocriação de inovação, 

criatividade e empreendedorismo 
Joaquim Mourato, Instituto Politécnico de Portalegre 

10:50-11:10 Inovação pedagógica e o itinerário formativo na Rede Federal 
Sônia Regina Fernandes, Instituto Federal Catarinense 

11:10-11:30 Processos de inovação formativa e cocriação no ensino superior 
Vera Ferro-Lebres, Instituto Politécnico de Bragança 

11:30-11:50 Processos de inovação formativa, empreendedorismo e formação de professores para 
educação profissional 
Ricardo Cardozo, Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 
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11:50-12:10 Pausa 
 
12:10-13:00 Mesa redonda: interlocução com estudantes brasileiros envolvidos em projetos de 

inovação, cocriação e empreendedorismo em Portugal 
 - Felipe Mamede e Mónica Lunkes da Ros, estudantes brasileiros do mestrado em 

Inovação de Produtos e Processos do IPB 
 - Raylson Madalena, estudante brasileiro, presidente da Associação dos Estudantes 

Brasileiros do IPB 
 - Moderação de Gabriel Carvalho (Instituto Federal de Minas Gerais) 
 
Segunda-feira, 4 abril, tarde (workshops paralelos) 
15:00-17:00_A Workshop#1_A: Percursos pela inovação formativa no ensino superior 
Local Campus das Artes, Instituto Português do Desporto e Juventude – Bragança 
Moderação Vera Ferro-Lebres (Instituto Politécnico de Bragança) e Ricardo Cardozo (Instituto 

Federal do Norte de Minas Gerais) 
Facilitação Pedro Rodrigues e Kathleen Carvalho (Instituto Politécnico de Bragança) 
 
15:00-17:00_B Workshop#1_B: Contactos entre gabinetes de relações internacionais 
Local Auditório Alcínio Miguel, Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico de Bragança 
Moderação Natália Santos (Instituto Politécnico de Bragança) e Luciano Perilo (Instituto Federal de 

Goiás) 
Facilitação Vítor Barrigão e Juliana Costa (Instituto Politécnico de Bragança) 
 
 
Terça-feira, 5 abril, manhã 
Local Auditório Alcínio Miguel, Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico de Bragança 
Moderação Ana Carolina Oliveira (Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica) 
 
Mobilidade e Dupla Diplomação: 
09:30-09:50 Instituto Binacional de Fronteira e Dupla Diplomação 

Flávio Nunes, Instituto Federal Sul-rio-grandense 
09:50-10:10 Mobilidade e dupla diplomação: da dificuldade à oportunidade 

Luís Pais, Instituto Politécnico de Bragança 
10:10-10:30 Mobilidade, desenvolvimento e formação de estudantes e servidores 
 Maria Celeste Costa, CEFET-MG 
10:30-10:50 Mobilidade para participação em projetos de pesquisa e seu impacto na colaboração 

entre instituições 
Carlos Ramos, Instituto Politécnico do Porto 

 
10:50-11:10 Pausa 
 
11:10-12:00 Mesa redonda: interlocução com estudantes brasileiros envolvidos em mobilidade 

internacional, programas de dupla diplomação e pesquisa em Portugal 
 - Marcos Vinicius Pereira, estudante do CEFET-MG em mobilidade no IPB 
 - Gabriela Marinho, estudante de dupla diplomação IFES-IPB 
 - Iasmin da Silva Ferreira, ex-estudante de dupla diplomação CEFET/RJ-IPB e aluna de 

doutoramento no CIMO 
 - Moderação de Samuel Lima (Instituto Federal do Rio Grande do Norte) 
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Terça-feira, 5 abril, tarde (workshops paralelos) 
14:30-16:30_A Workshop#2_A: Como desenhar uma dupla diplomação? 
Local Auditório Alcínio Miguel, Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico de Bragança 
Moderação Luís Pais (Instituto Politécnico de Bragança) e Pedro Rocha (Instituto Federal do Sudeste 

de Minas Gerais) 
Facilitação João Paulo Almeida e Bárbara Barroso (Instituto Politécnico de Bragança) 
 
14:30-16:30_B Workshop#2_B: Contactos entre gabinetes de empreendedorismo 
Local Brigantia EcoPark, Bragança 
Moderação Vera Ferro-Lebres (Instituto Politécnico de Bragança) e Maria Carolina Bello (Instituto 

Federal de Pernambuco) 
Facilitação Jorge Humberto Sampaio (Instituto Politécnico de Bragança) e Fernando Teixeira 

(Instituto Politécnico de Beja) 
 
Terça-feira, 5 abril, noite 
Local Quinta das Covas, Gimonde, Bragança 
20:00 Jantar do Seminário 
 
 
Quarta-feira, 6 de abril, manhã (reuniões paralelas) 
Local Centro Cultural de Mirandela, Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes, 1º andar 
Reuniões e contactos institucionais: 
10:00-11:00_A Reunião CCISP 
10:00-11:00_B Reunião CONIF 
11:00-12:00_AB Reunião conjunta CCISP-CONIF: Agendas de cooperação estratégica e assinatura de 

acordos de cooperação 
 
Local Centro Cultural de Mirandela, átrio 
Moderação Luciano Perilo (Instituto Federal de Goiás) 
10:00-12:00_C Matchmaking: Contactos entre instituições portuguesas e brasileiras 
 
Quarta-feira, 6 de abril, tarde 
Local Centro Cultural de Mirandela, Auditório 
Moderação Anabela Martins (Instituto Politécnico de Bragança) e Ana Carolina Oliveira (Conselho 

Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica) 

 
Redes de Cooperação Internacional: 
14:00-14:20 O Erasmus+ Internacional: contributo para o fortalecimento das redes de cooperação 

internacional 
Ana Cristina Perdigão, Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação 

14:20-14:40 A EURASHE e o ensino superior politécnico na Europa: caminhos e desafios 
Armando Pires, European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) 

14:40-15:00 Perspetivas do Ministério da Educação para a cooperação internacional 
Kedson Lima, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da 
Educação 
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Intervenções institucionais e encerramento 
15:00-16:00 - Claudio Alex Rocha, Presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF, Brasil) 
- Pedro Dominguinhos, Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores 
Politécnicos (CCISP, Portugal) 
- Kedson Lima, Diretor de Desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (Brasil) 
- Júlia Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Mirandela 
- Orlando Rodrigues, Presidente do Instituto Politécnico de Bragança 

 
16:30-17:00 Concerto pela Orquestra Sinfónica ESPROARTE 
 
Local Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo, Mirandela 
17:30-18:00 Porto de Honra de encerramento 
 
Quinta e Sexta-feira, 7 e 8 de abril 
Visitas interinstitucionais: 
Visitas das delegações das instituições da rede federal de educação profissional, científica e 
tecnológica do Brasil às instituições da rede de ensino superior politécnico de Portugal (agendas a 
definir bilateralmente) 
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_Notas sobre os WORKSHOPS: 
O Seminário Luso-Brasileiro de Ensino Superior a decorrer em Bragança durante 4 e 6 de abril de 2022 juntará as 
instituições da rede de ensino superior politécnico de Portugal e da rede federal de educação profissional, 
científica e tecnológica do Brasil. O Encontro abordará temáticas que distinguem positivamente as nossas 
instituições, nomeadamente a mobilidade e a dupla diplomação, a inovação formativa, os processos de cocriação 
e o empreendedorismo, e o fortalecimento das redes de cooperação internacional envolvendo as instituições 
portuguesas e brasileiras. O encontro incluirá vários workshops que abordarão, de forma prática, as experiências 
e as boas-práticas concretizadas entre os vários parceiros, bem como possibilitarão novos contactos institucionais. 
Abaixo, encontrará uma breve descrição de cada workshop para que possa decidir pela sua preferência (quando 
paralelos) e participação. 
 
Workshops de segunda-feira, 4 abril 

15:00-17:00_A Workshop#1_A: Percursos pela inovação formativa no ensino superior 
 Coordenação Vera Ferro-Lebres (Instituto Politécnico de Bragança) e Ricardo Cardozo (Instituto 

Federal do Norte de Minas Gerais) 
O ensino superior enfrenta atualmente o desafio de como preparar adequadamente os jovens estudantes para os 
empregos do futuro, bem como o desafio de como lidar com novos públicos, nomeadamente adultos ativos. As 
instituições do ensino superior têm-se reinventado, no que diz respeito à oferta, às metodologias e às ferramentas 
utilizadas. A inovação formativa e a implementação de ecossistemas de cocriação, envolvendo o ensino, a 
investigação/pesquisa e a cooperação com empresas e organizações externas (social, cultural, setor público) traduz 
a necessidade de uma mudança intencional e programada, visando melhorar substancialmente a aprendizagem e 
o desenvolvimento de competências dos alunos, criando ecossistemas de aprendizagem que promovam a 
cocriação. Várias iniciativas têm sido implementadas nestes novos ecossistemas de aprendizagem, nomeadamente 
a capacitação e a criação de comunidades de professores e o ensino centrado no estudante, com iniciativas de 
flexibilidade e personalização curricular. Este workshop pretende dar oportunidade aos participantes de 
partilharem boas práticas das suas instituições, que serão no final agregadas e partilhadas com todos os 
participantes. 
 
15:00-17:00_B Workshop#1_B: Contactos entre gabinetes de relações internacionais 
 Coordenação Luís Pais (Instituto Politécnico de Bragança) e Luciano Perilo (Instituto Federal de 

Goiás) 
A mobilidade internacional de estudantes e de servidores entre instituições de ensino superior portuguesas e 
brasileiras atingiu uma dimensão que só encontra paralelo junto do Programa Erasmus da União Europeia. Tirando 
partido de uma história e de uma língua comum, Portugal e Brasil são um exemplo claro do potencial da 
internacionalização e da cooperação entre diferentes sistemas de ensino superior. Nos últimos anos, centenas de 
estudantes e servidores têm efetuado mobilidade internacional entre as instituições parceiras de Portugal e Brasil, 
muitas vezes através de financiamento e apoio das próprias instituições. As assessorias e os gabinetes de relações 
internacionais de ambos os países têm contribuído de forma única para esta realidade, muitas das vezes sem 
conhecimento pessoal e direto dos parceiros. Este workshop pretende ser uma oportunidade para esse 
conhecimento pessoal, para a troca de boas-práticas na organização da mobilidade internacional e uma 
oportunidade única para as instituições alargarem o seu leque de contactos e acordos de cooperação. 
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Workshops de terça-feira, 5 abril 

14:30-16:30_A Workshop#2_A: Como desenhar uma dupla diplomação? 
Coordenação Luís Pais (Instituto Politécnico de Bragança) e Pedro Rocha (Instituto Federal do 
Sudeste de Minas Gerais) 

Nos últimos anos, várias têm sido as instituições de ensino superior a iniciarem a implementação de programas de 
dupla diplomação, em particular, envolvendo instituições portuguesas e brasileiras. A dupla diplomação é um 
importante veículo de cooperação internacional, com claras vantagens para estudantes, que podem obter um 
segundo diploma num país e região onde o reconhecimento de seu diploma de origem não é automático, bem 
como para a cooperação entre professores e pesquisadores de ambas as instituições. Mas a dupla diplomação 
levanta igualmente desafios institucionais e legais, nomeadamente, os relacionados com o ingresso destes 
estudantes na instituição parceira, com o reconhecimento da formação efetuada em cada instituição e com a 
definição dos planos de estudos comuns que sirvam ambos os diplomas. Este workshop pretende ser uma viagem 
pelos modelos de dupla diplomação utilizados pelo Instituto Politécnico de Bragança com os seus parceiros 
brasileiros e um local de partilha, com os parceiros portugueses e brasileiros, das dificuldades e das boas-práticas 
estabelecidas ao longo de oito anos de concretização da plataforma internacional de dupla diplomação. 
 
14:30-16:30_B Workshop#2_B: Contactos entre gabinetes de empreendedorismo 
 Coordenação Vera Ferro-Lebres (Instituto Politécnico de Bragança) e Maria Carolina Bello 

(Instituto Federal de Pernambuco) 
As instituições de ensino superior têm implementado diferentes iniciativas de promoção do empreendedorismo, 
nomeadamente o de base tecnológica, resultando de transferência de conhecimento dos centros de investigação/ 
pesquisa. A Rede do CCISP em Portugal tem implementado há vários anos um projeto de promoção de 
empreendedorismo, o Poliempreende, que culmina com concursos de ideias e de planos de negócio às escalas 
regionais e nacional. Este projeto atingiu a maturidade para avançar para a fase de internacionalização. Neste 
workshop pretende-se co-desenhar a metodologia a implementar para internacionalizar o projeto para a rede 
CONIF, dando oportunidade a estudantes e servidores da rede de participarem no Poliempreende, quer na fase 
de capacitação, quer na fase de concurso. 
 
Workshop de quarta-feira, 6 de abril 

09:30-11:30 Matchmaking: Contactos entre instituições portuguesas e brasileiras 
Ao terceiro dia do Seminário Luso-Brasileiro de Ensino Superior, nova oportunidade para novos contactos e novas 
parcerias entre instituições de ensino superior portuguesas e brasileiras. Neste Matchmaking haverá oportunidade 
de cada instituição se apresentar, identificando propostas concretas de projetos de internacionalização e delinear 
acordos de parceria. As instituições são convidadas a trazerem material de divulgação da oferta formativa e das 
áreas de investigação/pesquisa para as quais procuram parceiros e contactos das pessoas chave de cada área. As 
conversas durante o evento serão bilaterais (Portugal-Brasil) e pretendem culminar com uma agenda de novos 
acordos a serem firmados a curto prazo. 
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Coordenadas GPS: 
Auditório Alcínio Miguel, Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança 
41.7965004922757, -6.7686977192625335 

Campus das Artes, Instituto Português do Desporto e Juventude – Bragança 
Rua Oróbio de Castro, 5300-252 Bragança 
41.805397220043794, -6.754693559345034 
Brigantia EcoPark 
Avenida Cidade de León 506, 5308-358 Bragança 
41.81863164178407, -6.748595014167282 
Quinta das Covas, Gimonde, Bragança 
Estrada Nacional 218, km 8, 5300-552 Bragança 
41.79674070956724, -6.692615871883564 

 

 
Campus de Santa Apolónia (ESTiG, IPB) e Campus das Artes (IPDJ) em Bragança 
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Centro Cultural de Mirandela 
Rua João Maria Sarmento Pimentel, 5370-326 Mirandela 
41.48556510394445, -7.178107143516261 
Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo, Mirandela 
Campus do Cruzeiro, Avenida 25 de Abril, Cruzeiro, Lote 2, 5370-202 Mirandela 
41.47794236274966, -7.177964985833974 

 

 
Campus do Cruzeiro (EsACT, IPB) em Mirandela 

 
 
Contactos de emergência 
 
Vera Ferro Lebres, Instituto Politécnico de Bragança, +351 939 461 125 
Anabela Martins, Instituto Politécnico de Bragança, +351 961 259 717 
Ana Carolina Oliveira, CONIF-Brasil, +55 61 9917 8115 
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Transportes: 
Segunda-feira, 4 abril: 
Dos Hotéis para o IPB: 
08:30 Saída Hotel São Lázaro 
08:30 Saída Hotel Íbis 
08:40 Ponto de paragem, Teatro Municipal de Bragança 

14:30 Do restaurante do IPB para o Teatro Municipal de Bragança (workshop no Campus das Artes) 

17:30 Do IPB para os Hotéis 
17:30 Do Teatro Municipal de Bragança para os Hotéis 
 
Terça-feira, 5 abril: 
Dos Hotéis para o IPB: 
08:45 Saída Hotel São Lázaro 
08:45 Saída Hotel Íbis 
08:55 Ponto de paragem, Teatro Municipal de Bragança 

14:30 Do restaurante do IPB para o Brigantia EcoPark 

17:30 Do IPB para os Hotéis 
17:30 Do Brigantia EcoPark para os Hotéis 

Dos Hotéis para o jantar do Seminário: 
19:20 Saída Teatro Municipal de Bragança 
19:30 Saída Hotel São Lázaro 
19:30 Saída Hotel Íbis 
 
Quarta-feira, 5 abril: 
Dos Hotéis para o Centro Cultural de Mirandela: 
08:30 Saída Hotel São Lázaro 
08:30 Saída Hotel Íbis 
08:40 Ponto de paragem, Teatro Municipal de Bragança 

17:15 Do Centro Cultural de Mirandela para a Escola Superior de Comunicação, Administração e 
Turismo 

18:15 Da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo para Bragança (Hotéis) 
 


