Vila Real, no coração do norte de Portugal

Com fáceis ligações a toda a região e a
pouco mais de uma hora de Espanha, é uma
cidade verde, com um entorno marcado por

paisagens únicas, com um património distinto, onde sobressai o Palácio de Mateus, com
ambiente cultural vivo e diversificado, e uma
comunidade estudantil crescentemente
internacional.
Vila Real, no coração do norte de Portugal, é
também uma cidade gastronómica, conhecida pelos “covilhetes” e “cristas de galo”, e
capital do desporto automóvel, por onde
passa o campeonato Mundial de Carros de
Turismo.
O Gabinete de Relações
Internacionais e
Mobilidade está no
coração do campus, na
sua zona histórica, próximo
dos Serviços Académicos
e das paragens de
autocarros que ligam a
Universidade à cidade de
Vila Real. As portas estão
abertas!
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Próxima da cidade do Porto e do Atlântico,
vizinha das serras do Marão e Alvão, a um
passo dos vinhedos do Douro Património
Mundial, Vila Real é uma referência no norte
de Portugal e um motor de desenvolvimento
do território à sua volta, enquanto cidade
com elevada qualidade de vida a custo
razoável, competitiva e atrativa para viver,
investir, visitar e estudar.

UNIVERSIDADE
DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD) é uma universidade pública e aberta à
sociedade e ao mundo. Foi a primeira instituição
de ensino superior do interior Norte de Portugal.
Nasceu como escola politécnica agrária, em
1973, e cresceu como Universidade.
Hoje, através das suas Escolas de Ciências
Agrárias e Veterinárias, Ciências e Tecnologias,
Ciências da Vida e Ambiente, Ciências Humanas
e Sociais e Superior de Saúde, oferece cerca de
100 formações de licenciatura, mestrado e
doutoramento.
Promove projetos de investigação e de apoio à
comunidade que contribuem para a atualização
científica e tecnológica, a melhoria qualidade
de ensino e o desenvolvimento socioeconómico e cultural.
Fomenta o intercâmbio internacional, tendo
estreita colaboração com instituições de todo o
mundo, no âmbito de vários programas
europeus e internacionais de investigação,
formação e mobilidade.
É um ecossistema de aprendizagem e de
desenvolvimento de competências, feito de
saberes pluridisciplinares e uma instituição que
preza e estimula relações de proximidade entre
os cerca de 500 professores e os 7000
estudantes oriundos de Portugal e de outros
países.

Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade
O Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM) é a estrutura de apoio operacional à
política de internacionalização e mobilidade
académica da UTAD, promovendo, coordenando,
acompanhando e apoiando os projetos e ações
neste âmbito. O Gabinete:

No âmbito do seu Plano Estratégico, a visão da
UTAD para o período 2017/2021 traduz-se na

construção de uma ECO-UNIVERSIDADE,
comprometida com o envolvimento da
academia e da comunidade na formulação
de respostas para os grandes desafios
societais contemporâneos.

Um campus verde cheio de oportunidades
O campus é um jardim botânico com infraestruturas que respondem cabalmente a todos os
requisitos de qualidade de ensino, investigação
e lazer: biblioteca e museu, salas de aula e
espaços de estudo, laboratórios, áreas de
experimentação, auditórios, equipamentos
desportivos, acesso generalizado a rede
wireless de banda larga.
Os Serviços de Ação Social primam pela
excelência e facultam o acesso a residências
universitárias modernas, cantinas, bares e
restaurantes, salas de informática, e apoio nas
áreas da medicina, psicologia e nutrição.
Da cidade para o campus pode-se caminhar, ir
de bicicleta ou usar o transporte público.

–

Elabora e submete candidaturas às entidades
financiadoras das atividades que se enquadrem no seu campo de ação;

–

Divulga informação sobre programas e iniciativas de cooperação e mobilidade académica e
respetivas linhas de financiamento;

–

Promove a captação de estudantes internacionais;

–

Participa em mostras e feiras internacionais de
educação;

–

Promove a participação da UTAD em programas de cooperação no âmbito da internacionalização do ensino e da mobilidade académica;

–

Gere e implementa os projetos e ações de
mobilidade, garantindo o apoio à comunidade
académica nacional e internacional;

–

Apoia o processo de negociação de acordos
de cooperação com instituições estrangeiras;

–

Promove o reconhecimento e apoia a participação da universidade em redes, consórcios e
outros projetos e iniciativas de cooperação
internacional.

