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ESTUDAR EM PORTUGAL
MODERNIDADE OU TRADIÇÃO?
QUALIDADE OU DIVERSÃO?
TUDO!

Quem decide estudar em Portugal encontra, quase sempre, o
melhor de todos os mundos:
Um país moderno, com cidades vibrantes e infraestruturas
avançadas, mas pleno de história e tradições seculares?
Uma gastronomia irresistível num dos lugares mais seguros
e pacíficos do Mundo, com um custo de vida acessível?
Instituições de qualidade reconhecida mundialmente,
perto de algumas das praias mais procuradas da Europa?
Em Portugal, sim, é possível!

INSTITUTO PIAGET
UM UNIVERSO DE OPORTUNIDADES
À TUA ESPERA.

O Instituto Piaget é uma conceituada Instituição de
Ensino Superior privada portuguesa, inspirada nos
ensinamentos do célebre psicólogo suíço,
Jean Piaget, seu primeiro Presidente Honorário.
A sua vasta oferta formativa inclui licenciaturas/
graduações, mestrados e pós-graduações, em diversas
áreas, para além de muitos outros cursos de valorização
profissional e pessoal.
Fundado em 1979, o Instituto Piaget encontra-se, hoje,
presente em 6 países de 3 continentes – Angola, Brasil, Cabo
Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, para além de Portugal.
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FORMAÇÃO
ENSINO DE PROXIMIDADE,
FORMAÇÃO DE EXCELÊNCIA.
O Instituto Piaget distingue-se pela Excelência
da sua formação – traduzida nas elevadas taxas
de Empregabilidade dos seus cursos – e pelo
ambiente de grande proximidade que se vive
em todos os Campi, entre alunos, professores e
funcionários.
No Instituto Piaget, o estudante está sempre no
centro de toda a atividade desenvolvida.
Por isso, desde o primeiro contacto até depois de
concluída a sua formação, cada aluno é acompanhado por
uma equipa multidisciplinar, empenhada em assegurar o
seu sucesso académico e o máximo bem-estar.
“Aqui conseguimos aprender o que é importante para a
Vida: os valores humanos, tal como a componente científica”
Cidalina Castro, Moçambique, Estudante de Enfermagem no
Instituto Piaget de Viseu.

“Foi uma experiência única e insuperável, muito positiva”
María Castro, Espanha, Estudante de Fisioterapia do Instituto Piaget
de V. N. Gaia.

OFERTA
FORMATIVA
LICENCIATURAS
/GRADUAÇÕES
•

Ciências da Nutrição

•

Educação Básica

•

Educação Física e
Desporto

Viseu

Almada • V.N. Gaia

Almada

•

Enfermagem

•

Engenharia Informática

•

Engenharia de Petróleos

•

Fisioterapia

•

Gestão

•

Osteopatia

•

Psicologia

V. N. Gaia • Viseu
Almada
Almada

Silves • V. N. Gaia • Viseu
Almada

Silves • V. N. Gaia
Almada • Viseu

MESTRADOS
E PÓS-GRADUAÇÕES

•

Educação

em diversas áreas científicas.

•

Ensino de Música – Almada • Viseu

•

Ensino de Educação Física nos Ensinos
Básico e Secundário – Almada • Viseu

•

Psicologia Clínica e da Saúde – Almada

•

Psicologia Social e das Organizações – Almada

•

Saúde e Intervenção Comunitária – Viseu

A oferta formativa do Instituto
Piaget inclui igualmente
diversos cursos de Mestrado
e Pós-Graduações, todos eles
reconhecidos oficialmente em
Portugal e aceites na União
Europeia.

MESTRADOS
– Almada (b-learning)

MESTRADOS PROFISSIONALIZANTES PARA
LICENCIADOS EM EDUCAÇÃO BÁSICA:
•

Educação Pré-Escolar – Almada • V. N. Gaia

•

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo
do Ensino Básico – Almada

•

Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e
Português, História e Geografia no 2.º Ciclo
do Ensino Básico – V. N. Gaia

•

Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de
Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo
do Ensino Básico – Almada • V. N. Gaia

PÓS-GRADUAÇÕES
Pós-graduações em diversas áreas do saber.
Consulta a nossa página para ficares a par de
todas as novidades: www.ipiaget.org

ONDE ESTAMOS | OS CAMPI
4 CENÁRIOS PARA UMA EXPERIÊNCIA
MEMORÁVEL.
Os 4 Campi do Instituto Piaget, em Portugal - Almada,
Silves, Vila Nova de Gaia e Viseu estão integrados em
regiões do País muito diversas, cada uma delas com um
mundo diferente para oferecer aos seus visitantes.
Todos os Campi apresentam as condições mais
adequadas para uma formação ideal e uma
experiência académica inesquecível.
Os Campi do Instituto Piaget são territórios de
extensão variável, que integram as Escolas
Superiores de Educação (ESE), os Institutos
Universitários (ISEIT), as Escolas Superiores
de Saúde (ESS) e a Escola Superior de
Tecnologia e Gestão (ESTG).

CAMPUS ALMADA
Com Lisboa no outro lado do rio.
•

“Foi uma experiência inesquecível, na qual
conheci gente encantadora, fiz muitas amigas e
tive a possibilidade de viver num país diferente
e, mesmo assim, sentir-me em casa.”
Carmen Rodríguez, Espanha, Estudante de
Fisioterapia do Instituto Piaget de V. N. Gaia.

•
•
•

A 10 minutos (comboio/trem) de
Lisboa, junto a um nó de transportes
ferroviários e rodoviários;
Cidade repleta de cultura,
diversidade e espaços de lazer;
Ambiente cosmopolita;
Perto das irresistíveis praias da Costa
de Caparica.

CAMPUS V. N. GAIA

CAMPUS SILVES

A um passo da cidade do Porto.

Entre a história e as praias
do Algarve.

•

•
•
•
•

A 20 minutos (comboio/trem)
do Porto, Património Cultural da
Humanidade;
Atmosfera jovem e cool;
Gastronomia irresistível;
Tradicional hospitalidade do Norte
de Portugal;
Cidade hospitaleira, que une a
tradição e a cultura ao divertimento.

•
•
•
•

CAMPUS VISEU
O encanto do interior
com um toque moderno.
•

•
•

A 20 minutos do centro histórico
da cidade de Viseu;
Cidade moderna e vibrante numa
região tranquila;
História e tradições;
Custo de vida mais acessível;

•

Residência para estudantes.

•

A 5 minutos (a pé) do centro
histórico da cidade de Silves;
Clima ameno durante todo o ano;
Perto de diversas praias;
Cidade com História, tradição,
diversão e aventura.

CANDIDATURAS
O QUE É PRECISO?
Os documentos necessários para a candidatura dependem de
vários fatores, como o curso escolhido, a nacionalidade, o percurso
académico, etc. Para esclarecer todas as dúvidas, o Gabinete de
Apoio a Estudantes Internacionais do Instituto Piaget presta todas
informações e apoio necessário aos futuros candidatos.
Para começar, envie-nos um e-mail para internacional@ipiaget.pt ,
com:
• Indicação do curso;
• Cópia de documento de identificação.
Em resposta, informaremos sobre quais os passos necessários
para completares a candidatura – este serviço é GRÁTIS e SEM
COMPROMISSO.
Inicie o processo o mais cedo possível para garantir lugar
no Instituto Piaget.

ESTUDANTES
INTERNACIONAIS
(NÃO PERTENCENTES À UE)
O QUE É PRECISO?
Antes de Chegar - Obtenção de Visto
O pedido de visto deve ser apresentado pelo estudante no
seu país de origem, junto do posto consular português, com
jurisdição da respetiva área de residência. Para esse efeito,
deve recolher toda a documentação necessária exigida.
Da parte do Instituto Piaget em Portugal, será emitida
declaração de aceitação de candidatura, sempre que os candidatos
façam prova das condições de ingresso exigidas para o curso a
que se candidatam.

À Chegada a Portugal
Os estudantes serão acolhidos e informados das formalidades e
procedimentos que terão de seguir durante a sua estadia, a saber:
•

Escolher local para residir permanentemente;

•

Tratar das formalidades;

•

Marcar entrevista no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

APOIOS
CONTA CONNOSCO DURANTE TODO
O TEU PERCURSO.
Os estudantes internacionais são alvo de especial cuidado pelas nossas equipas,
com o objetivo de assegurar uma integração fácil e rápida, em todos os aspetos
da sua experiência académica:
• Apoio nas formalidades de candidatura;
• Apoio na procura de Alojamento (o campus de Viseu dispõe de
Residência para estudantes);
• Curso inicial de Língua Portuguesa + Acompanhamento tutorial,
ao longo do 1.º ano letivo, para falantes de língua inglesa ou francesa.

PREPARA O TEU FUTURO COM A
EXPERIÊNCIA DE QUEM SABE ENSINAR.

CONTACTOS
Gabinete Internacional
internacional@ipiaget.pt

Instituto Piaget de Almada
Avenida Jorge Peixinho, n.º30 — Quinta da Arreinela
2805-059 Almada
T. +351 212 946 250
info@almada.ipiaget.pt

Instituto Piaget de Silves
Enxerim
8300-025 Silves
T. +351 282 440 170
info@silves.ipiaget.pt

Instituto Piaget de V. N. Gaia
Alameda Jean Piaget, 106
4405-678 — Vila Nova de Gaia
T. +351 227 536 620
info@gaia.ipiaget.pt

Instituto Piaget de Viseu
Estrada do Alto do Gaio
3515-776 Galifonge, Lordosa – Viseu
T. +351 232 910 100
Info@viseu.Ipiaget.pt
Whats’App: (+351) 967 280 828
Facebook:
• Estudante Internacional Piaget
• Étudiants Francophones Piaget

www.ipiaget.org

