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PROCESSO SELETIVO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE DUPLA 
DIPLOMAÇÃO PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 
ENERGIAS EM PORTUGAL 

O Diretor do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável (IEDS) da Universidade da 
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) torna público que estão abertas 
no período de 19 de julho a 25 de julho de 2018 as inscrições para o processo seletivo de alunos 
de graduação do curso de Engenharia de Energias em um total de 02 (duas) vagas para 
participação em programa de Dupla Diplomação no contexto do Convênio de Cooperação entre 
a UNILAB e o Instituto Politécnico de Bragança (IPB), e apresenta a seguir as condições e 
oportunidades para participação dos discentes interessados. 

1 DO PROJETO 

O projeto tem como objetivo a cooperação internacional entre as duas instituições parceiras. O 
aluno que participar do programa e cumprir o plano de estudos especificado no documento Termo 
de Cooperação para a Implementação de Programas de Dupla Diplomação entre o Instituto 
Politécnico de Bragança e a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Anexos I e II) fará jus ao diploma de graduação em Engenharia de Energias, emitido 
pela Unilab, e ao diploma de mestrado em Energias Renováveis e Eficiência Energética, emitido 
pelo Instituto Politécnico de Bragança (IPB). 

O curso de mestrado em Energias Renováveis e Eficiência Energética do IPB, inserido no sistema 
de ensino superior português e organizado de acordo com o processo de Bolonha, não assegura a 
revalidação do título de mestrado em instituição brasileira, em virtude de particularidades com 
relação à duração, carga horária e organização em ciclos de três anos de graduação e dois anos de 
mestrado em instituições que adotam tal sistema. 

O projeto de dupla diplomação tem como objetivo a obtenção do diploma de graduação emitido 
pela instituição brasileira e do diploma de mestrado emitido pelo IPB. Como tal, não é possível 
convalidar o diploma de mestrado emitido pelo IPB pelo diploma de mestrado emitido pelo Brasil. 
Recordo que o sistema de ensino superior português está organizado de acordo com o processo 
de Bolonha, segundo o qual as licenciaturas/graduações têm a duração de três anos e os mestrados 
a duração de dois anos, pelo que a convalidação di diploma de mestrado português pelo diploma 
de mestrado no Brasil não se justifica. 

Os(as) alunos(as) do curso de Engenharia de Energias deverão conferir suas elegibilidades para 
inscrição por este edital. 

 

2 DAS CONDIÇÕES 

2.1 O aluno selecionado é responsável por todos os custos financeiros inerentes ao programa, 
compreendendo passagens aéreas BRASIL/PORTUGAL/BRASIL, alojamento, seguro saúde e 
alimentação durante todo o período de permanência no intercâmbio. 

2.2 Os estudantes são isentos de taxas escolares na instituição acolhedora. 



2.3 As datas exatas de início das atividades de mobilidade e de viagem para Portugal NÃO são 
de livre escolha do aluno, mas sim determinadas em função da data de início das atividades 
acadêmicas do ano letivo 2018-2019, que deve ocorrer no dia 17 de setembro de 2018, havendo 
uma sessão de abertura antes do início das aulas, a ser anunciada antecipadamente pelo IPB. 

 

3 DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 As inscrições para participação no Programa de Dupla Diplomação entre o Instituto 
Politécnico de Bragança (IPB) e a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab) para Estudantes de Graduação em Engenharia de Energias estão abertas no 
período de 19/07/2018 a 25/07/2018. 

3.2 As inscrições dos candidatos serão recebidas por meio digital através do e-mail 
ieds@unilab.edu.br, com assunto Inscrição Dupla Diplomação IPB, mediante o preenchimento e 
o encaminhamento do formulário eletrônico, devidamente digitalizado, disponível no Anexo III, 
do currículo cadastrado na plataforma lattes, do histórico escolar atualizado e de uma carta de 
motivação. 

 

4 DA SELEÇÃO 

4.1 O processo seletivo constará de duas etapas: a primeira etapa será de análise documental e a 
segunda etapa consistirá da realização de entrevistas com os(as) candidatos(as) considerados(as) 
aptos(as) na primeira etapa. 

4.2 Na primeira etapa, será feita a classificação dos(as) candidatos(as) de forma decrescente de 
acordo com a análise da Comissão de Seleção, observando: os valores dos indicadores de 
desempenho acadêmico dos(as) estudantes; os históricos escolares; a análise dos currículos; as 
cartas de motivação dos(as) candidatos(as) (eventuais desempates serão decididos pela Comissão 
de Seleção). 

4.2.1 Até o dia 27/07/2018, será divulgada a relação dos(as) candidatos(as) aptos(as) a 
participarem da segunda etapa do processo seletivo. 

4.3 A segunda etapa consistirá em entrevista a ser realizada nos dias 30 e/ou 31/07/2018, em local 
e horário a serem especificados até 27/07/2018, comunicado por meio eletrônico na página do 
IEDS (http://www.unilab.edu.br/editaisieds/). 

4.4 A comissão de seleção fará a classificação final dos(as) candidatos(as) de acordo com os 
critérios por ela elaborados, os quais serão baseados em elementos das duas etapas do processo 
de seleção acima exposto. Os critérios detalhados farão parte do relatório final sobre o processo, 
o qual poderá ser acessado através da Diretoria do IEDS. 

 

5 DOS RESULTADOS 

Os resultados serão divulgados por meio eletrônico na página do IEDS 
(http://www.unilab.edu.br/editaisieds/), indicando os(as) estudantes selecionados(as) nos termos 
deste edital. 

6 DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 



6.1 Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo Diretor do IEDS/UNILAB, ouvida a 
Comissão de Seleção. 

 

 

 

Redenção, 18 de julho de 2018. 

 

 

 

George Leite Mamede 
Diretor do IEDS/UNILAB 

 


