ORIENTAÇÕES E DICAS AOS PARTICIPANTES DO
EDITAL N° 030/2017 - IFMS/DIGEP
Sobre o Programa
O Programa de Mestrado em Assessoria de Administração do Instituto Politécnico do
Porto terá a duração de dois anos e será realizado de acordo com o seguinte
cronograma:
Primeiro Ano
Primeiro Semestre
Número de
5 (presenciais
disciplinas
e a distância)
Local
Carga Horária

Número de
Semanas

Porto –
Portugal
105 horas
presenciais e
105 horas a
distância
2

Segundo Semestre
Número de
3 disciplinas
disciplinas
presenciais e 2 a
distância
Local
Campo Grande – MS Brasil
Carga
90 horas presenciais e
Horária
90 horas a distância

Número de
Semanas

2

Segundo Ano
Primeiro Semestre
Segundo Semestre
Número de 2 disciplinas Número de
Defesa da dissertação
disciplinas
e
disciplinas
Orientação
Local
Porto –
Local
Porto - Portugal
Portugal
Carga
Disciplinas:
Carga
Horária
40 horas
Horária
presenciais e
30 a distância
Orientação:
30 horas
presenciais e
30 a distância
Número de
2
Número de
1
Semanas
Semanas

Sobre o auxílio financeiro
Conforme o Edital n° 030/2017 – IFMS/DIGEP, o Instituto disponibilizará um auxílio
de R$ 20.000, sendo R$ 10.000 no primeiro ano e R$ 10.000 no segundo. É importante
lembrar que esse auxílio não cobrirá todas as despesas do servidor e que ele será
responsável pelo pagamento das taxas inerentes à sua participação no Programa, bem
como encontrar hospedagem, passagens aéreas, alimentação e demais providências que
estiverem relacionadas aos seus deslocamentos para participar do Programa.
Sobre as taxas
A tabela abaixo apresenta estimativas de valores relacionados às taxas e anuidades, em
euro e, também, em reais, considerando a cotação de 23 de março de 2017 (R$ 3,383)*.
Taxa
Anuidade – primeiro ano
Anuidade – segundo ano
Taxa de matrícula e inscrição
Taxa de Candidatura

Valor em Euro
1500,00€
1500,00€
30,00€
60,00€

Valor em Real*
R$5074,50
R$5074,50
R$101,49
R$202,98

Expectativas de gastos
Seguem algumas sugestões de valores relacionados à hospedagem, passagem aérea e
alimentação.
Hospedagem
Nº
de Valor para Valor para Distância do
diárias
1 pessoa
2 pessoas
P. Porto
Hotel RS Porto 21
R$4972,00 R$4972,00 3,4 km
Campanha
Hotel São João
21
R$3913,00 R$3913,00 0,4 km
Hotel Portinari
21
R$2170,00 R$2520,00 0,4
Hotel

Valores de acordo com o site www.booking.com, acessado em 23 de março de 2017, com preços cotados entre os
dias 3 e 24 de setembro de 2017.
O valor da passagem de metrô é de €1,20

Passagem aérea
Considerando ida e volta em setembro de 2017 – R$4829,00 (com taxas)
Alimentação
De acordo com o site http://www.brasilvip.net/preco-medio-da-refeicao-em-portugal/,
refeições em restaurantes acessíveis no Porto custam de 5 a 8€, restaurantes médios, de
8 a 15€, e restaurantes considerados bons, de 15 a 30€, restaurantes muito bons de 30 a
50€. O preço das refeições em estabelecimentos de luxo é acima de 50€.

