CONVOCATÓRIA DE BOLSAS PARA CURSAR O

MÁSTER PARA ARQUITETOS E ENGENHEIROS EM
“TECNOLOGIA, REABILITAÇÃO E GESTÃO DA EDIFICAÇÃO –
CONSTRUÇÃO” DA UNIVERSIDADE DE CANTÁBRIA
CONVOCATÓRIA 2014-2015
APRESENTAÇÃO
Este Máster é um Título da Universidade de Cantábria e foi colocado em andamento no ano letivo 2006-07. A
coordenação acadêmica é desenvolvida pelo Grupo I+D+i de Tecnologia e Gestão da Edificação da Universidade de
Cantábria (GTED-UC).
O quadro de professores com que conta este máster é de mais ou menos 90, dos quais a metade são professores
universitários e os demais técnicos especialistas pertencentes a um amplo espectro de empresas colaboradoras do
setor da construção. Este aspecto de aporte de experiências práticas, junto com as visitas a obras em execução,
práticas de laboratório e em computador, pretende dar aos cursos um enfoque e caráter de formação ligada à prática
profissional.
A aceitação deste título próprio da Universidade de Cantábria por parte dos Técnicos a quem se dirige foi muito
favorável: Nas 8 primeiras edições destes Cursos (2006-14) participaram um total de 562 alunos (231 no Máster-entre
eles 87 Arquitetos e Engenheiros de países Latinoamericanos-, 102 nos Expertos, e 229 nos cursos de Especialização,
estes últimos cursos de menor carga docente).
Também, a modo de referência o Máster recebeu o prêmio AUIP para a Qualidade da Pós-graduação em
Iberoamérica, outorgado pela Associação Universitária Iberoamericana de Pós-graduação.

OBJETIVOS DO MÁSTER


Aprofundar e consolidar os conhecimentos teóricos que possuam os alunos universitários sobre Edificação
(com especial atenção ao Código Técnico CTE e à normativa espanhola e europeia vigente).



Aportar experiências profissionais concretas de diferentes Técnicos e Empresas em casos reais de atuação
em obras.



Mostrar os programas informáticos (Cype, Presto e Project) que estão sendo utilizados pelas Oficinas
Técnicas que trabalham no sector, com exemplos de aplicação prática por parte dos alunos.



Desenvolvimento de práticas de laboratório que reforcem os conceitos expostos nas classes teóricas.



Realização de um programa de visitas a obra de edifícios (oficinas, comerciais, museus, hospitais, galpões
industriais, etc.). São visitados de 15 a 18 edifícios por ano acadêmico.



Oferta de um programa de práticas profissionais onde os alunos possam reforçar os conhecimentos e
experiências aportados no programa docente do Curso.



Interação e aporte de distintos pontos de vista entre diferentes Técnicos e Agentes do setor da Edificação:
considerando o variado perfil profissional dos alunos do Programa e a procedência dos mesmos (mais de
35% dos alunos são estrangeiros).



Realização de projetos Multidisciplinares de fim de Máster, tutorados por professores de várias disciplinas,
que permita aos Alunos a interação entre diferentes perfis profissionais, e o aprofundamento dos
conhecimentos e experiências adquiridas.

DIRIGIDO A:
Formados, professores ou estudantes de Universidades de Iberoamérica, preferencialmente vinculados ou formados
em uma universidade associada à AUIP (Associação Universitária Iberoamericana de Pós-graduação), que estejam
interessados em cursar o Máster durante o ano acadêmico 2013/2014.

DESCRIÇÃO
Em colaboração com a Associação Universitária Iberoamericana de Pós-graduação (AUIP) são oferecidas 2 BOLSAS
no valor de 5.000 euros cada uma. As bolsas cobrem os gastos de 50% da Matricula (3000€), 400€ de ajuda para
o voo Iberoamérica-Espanha (será descontado da Matricula) e Estágio remunerado no Grupo de I+D GTED-UC
com 200€ mensais durante oito meses para contribuir com o pagamento dos gastos cotidianos na Espanha (5000€ é o
total de cada Bolsa) /// e 8 BOLSAS de 3400€ cada uma que cobrem os gastos de 50% da Matricula (3000€) e 400€
de ajuda para o voo Iberoamérica-Espanha que será descontado da Matricula (3400€ é o total de cada Bolsa)

REQUISITOS
Poderão solicitar a admissão ao processo de seleção para a adjudicação de uma das Bolsas, aqueles candidatos que
reúnam os seguintes requisitos e disponibilizem a documentação correspondente:








Solicitação de participação (formulário de pré-inscrição) devidamente preenchido e assinado.
Possuir um titulo universitário oficial (Arquiteto, Engenheiro, Licenciado, Diplomado ou equivalente). Para a
admissão a esta convocatória será suficiente cópia simples, mas para a inscrição no Mestrado, caso consiga
a bolsa, será necessário a apresentação de cópia autenticada do título, que deve estar também legalizado.
Pelo menos uma carta de referência ou de apoio de uma alta autoridade da universidade de procedência.
Estar em condições de obter o visto, caso a bolsa seja concedida, para aceder à Espanha na qualidade de
estudante. Para a admissão a esta convocatória será entregue uma declaração jurada pessoal afirmando que
não se encontra em situação que impeça a obtenção do visto e que assume o compromisso de tramitar o
mesmo em momento oportuno.
Dispor de recursos suficientes para sua estadia na Espanha durante os 12 meses de duração do programa.
Será solicitada uma declaração jurada pessoal.
Ter um seguro contratado que cubra os gastos médicos, de todo tipo e a repatriação em caso de falecimento.
Para a admissão a esta convocatória será entregue uma declaração juramentada pessoal apontando tal
disposição, mas para a inscrição no Mestrado, caso obtenha a Bolsa, será confirmada por meio de cópia
autenticada da correspondente apólice..

SOLICITAÇÃO
A solicitação da bolsa será realizada através da web do Grupo de I+D+i GTED-UC (www.gted.unican.es), por meio do
seguinte procedimento:
Formulário de solicitação devidamente preenchido e assinado, incluindo uma descrição sobre as motivações e
interesse pessoal e/ou institucional em cursar o Máster Universitário, assim como o email que querem utilizar para a
realização de oportunas comunicações.
Documentação complementar:
1. Cópia da cédula de identidade ou do passaporte.
2. Curriculum vitae.
3. Cópia das certificações acadêmicas dos estudos universitários realizados.
4. Compromisso de realizar a pré-inscrição no Máster Internacional correspondente de acordo com a normativa
vigente.
A documentação junto com o formulário de solicitação terá que ser enviada em formato eletrônico (.pdf) ao Grupo de
Tecnologia e Gestão da Edificação da UC (gted@unican.es).

PRAZO DE SOLICITAÇÃO
Até o dia 15 de Julho de 2014.

SELEÇÃO
As atuações e prazos são os seguintes:
a) Admissão de solicitações: Até 15 de Julho de 2014. Os candidatos interessados preencherão a solicitação e
enviarão junto com a documentação que se estabelece no ponto anterior ao seguinte email: gted@unican.es.
b) Avaliação de solicitações (em colaboração com a AUIP). A documentação dos candidatos admitidos, será
avaliada por uma Comissão presidida pelo Diretor do Grupo de Tecnologia e Gestão da Edificação e pelo Coordenador
do citado Grupo universitário, ou pessoa em quem deleguem, e um representante da AUIP. Como um aspecto
favorável na hora de selecionar aos bolsistas será levado em consideração o fato de estar vinculado ou ser formado
por uma universidade associada à AUIP (Associação Universitária Iberoamericana de Pós-graduação).
c) Notificação da concessão: até o dia 22 de Julho de 2014. Realizado o processo de avaliação, a Comissão irá
propor a concessão das Bolsas aos candidatos melhor avaliados, designando, além disso, aos suplentes para o caso
de que algum dos adjudicatários renuncie ou não possa comprovar que reúne os requisitos exigidos para a inscrição ao
Mestrado. O Grupo de Tecnologia e Gestão da Edificação comunicará formalmente aos selecionados a concessão das
Bolsas e a designação de suplentes.
d) Inscrição ao programa: Desde o dia 4 ao 14 de setembro de 2014. Pessoal do Grupo de Tecnologia e Gestão da
Edificação realizará todos os trâmites para a inscrição no programa (particularmente os acadêmicos) devendo o
interessado, com posterioridade, satisfazer a cota de inscrição estabelecida (que pode ser paga em duas vezes:
Outubro 2014 e Dezembro 2014). Além disso será dado, previamente, o apoio e documentação que precisem para a
obtenção do visto e o alojamento na Espanha.

