BOLSAS PARA CURSAR O MESTRADO UNIVERSITÁRIO EM
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE
DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA
- Convocatória 2022-2023 -

1.

Apresentação

Este programa é uma ação para promover estudos de pós-graduação, patrocinada pela
Universidade da Coruña (UDC) em colaboração com a Associação Universitária Ibero-Americana
de Pós-Graduação (AUIP).
Assim, o Campus Industrial de Ferrol da Universidade da Coruña (UDC) visa, com esta ação,
entendida como uma atuação transversal prioritária, incentivar o aumento do número de
estudantes estrangeiros em seu meio, assim como o número de colaborações com entidades
internacionais.
As bolsas são destinadas a estudantes, professores e graduados, com residência legal em países
que não a Espanha, de universidades estrangeiras associadas à AUIP (ver instituições
associadas), interessados em cursar o Mestrado Universitário em Engenharia de Desenho
Industrial, para o qual deverão realizar o processo de pré-inscrição e posterior matrícula, se
for o caso, para o curso acadêmico 2022/2023.

2.
•

Objetivos
Promover a internacionalização do Mestrado Universitário em Eficiência Energética e
Sustentabilidade.

•

Facilitar o acesso de estudantes estrangeiros a este mestrado adaptado ao Espaço Europeu
de Educação Superior (EEES) do Campus Industrial de Ferrol.

•

Contribuir para o desenvolvimento da qualidade dos estudos de pós-graduação, promovendo
a mobilidade dos estudantes universitários.

3.

Descrição da ajuda

Os beneficiários desta convocatória receberão uma ajuda que cobrirá o pagamento da
matrícula (60 ECTS), excluindo as taxas administrativas, no Mestrado Universitário em
Eficiência Energética e Sustentabilidade.
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O desfrute da ajuda não implicará, sob nenhuma circunstância, qualquer efeito jurídico ou
trabalhista entre o beneficiário e a Universidade da Coruña.

4.

O Mestrado Universitário em Eficiência Energética e
Sustentabilidade

O principal objetivo do Mestrado é formar graduados especializados na área de eficiência
energética e sustentabilidade, tentando responder às demandas que surgirão no mercado de
trabalho como resultado do desenvolvimento do marco regulatório relativo à eficiência
energética e aos objetivos de desenvolvimento sustentável.
O Real Decreto 56/2016, de 12 de fevereiro, visa incentivar e promover ações a serem
realizadas dentro de uma estrutura de sustentabilidade nos processos de consumo de energia
que possam contribuir para isso:
•

Economia e eficiência da energia primária consumida.

•

Otimizar a demanda de energia da instalação, equipamento ou sistemas
consumidores de energia.

•

Ter um número suficiente de profissionais competentes e confiáveis para assegurar
a implementação eficaz e oportuna dos regulamentos e/ou normas.

•

Além disso, o Real Decreto oferece a possibilidade de os alunos deste Mestrado
serem diretamente habilitados como prestadores de serviços de energia.

O grande crescimento do setor energético internacional e europeu nos últimos anos está
comprometido com um melhor uso da energia, assim como com sua geração a partir de fontes
ambientalmente responsáveis e sempre em um contexto de sustentabilidade. Em resposta às
demandas sociais, políticas e econômicas, há uma grande demanda por profissionais com
formação de alto nível nestas áreas, mas também com um alto nível de exigência em termos
de conhecimentos teóricos e práticos, só alcançável através de estudos universitários de pósgraduação.
Os Planos de Ação de Energia Renovável, tanto nacionais quanto internacionais, preveem um
mercado de trabalho altamente competitivo e especializado em crescimento nas áreas de
eficiência energética, energias renováveis e sustentabilidade para o futuro.
O Mestrado pode ser feito online, é de caráter internacional e oferece a possibilidade de obter
um duplo diploma com o Instituto Politécnico de Bragança - Portugal.
Os estudos podem ser concluídos em um único ano acadêmico e o diploma é obtido após a
aprovação em 60 ECTS. A distribuição por créditos de acordo com o tipo de disciplinas é a
seguinte:
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•

27 ECTS - 6 disciplinas obrigatórias.

•

21 ECTS - 7 disciplinas obrigatórias.

•

3 ECTS - Estágio em empresas.

•

9 ECTS - Trabalho Fim de Mestrado.

Para mais informações: https://estudos.udc.es/es/study/start/4547V01

5.
•

Requisitos
Os estudantes estrangeiros que solicitam essas bolsas de estudo devem ser graduados
universitários.

•

Exclusivamente os gerais de acesso e admissão.

•

Os candidatos às ajudas devem realizar a pré-inscrição e a matrícula de acordo com o
procedimento estabelecido pela Universidade da Coruña, que pode ser consultado no
seguinte enlace.

6.

Solicitações

A participação nesta convocatória implica a aceitação expressa das condições estabelecidas na
mesma.
Para realizar a solicitação é necessário, caso ainda não o tenha feito, registrar-se como usuário
através deste link http://solicitudes.auip.org
Uma vez criado o usuário, o sistema enviará um e-mail de confirmação para a conta eletrônica
do interessado com um link para continuar o processo de registro. Em seguida, você deve seguir
os passos indicados pelo próprio aplicativo, assim como anexar a seguinte documentação:
•

Cópia do passaporte.

•

Cópia dos históricos escolares da graduação, licenciatura ou título equivalente que dá
acesso aos estudos de mestrado, com menção da nota média alcançada*.

•

Copia do diploma de graduado, licenciado, engenheiro, arquiteto ou equivalente.

•

Curriculum vitae de acordo com o modelo fornecido.

•

Comprovante de ter realizado a pré-inscrição no Mestrado Universitário em Eficiência
Energética e Sustentabilidade de acordo com a normativa vigente e segundo os prazos
estabelecidos pela Universidade da Coruña (link).

•

Será valorizada positivamente a apresentação de uma carta de referência assinada por
uma alta autoridade acadêmica, de preferência o Reitor ou um Vice-Reitor, da
Universidade com a qual o solicitante esteja vinculado (graduado, professor etc.). Caso
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seja mantido um vínculo profissional, a carta deve mencioná-lo expressamente
(opcional).
•

Carta de motivação pessoal para a realização do mestrado (opcional).

Cada um destes documentos deverá estar em formato .pdf e não poderá exceder 2 MB de
tamanho.
A AUIP poderá comprovar a veracidade dos dados fornecidos e requisitar que o solicitante envie
a documentação original.
Uma vez iniciado o processo, o solicitante poderá acessar sua solicitação a qualquer momento
e corrigir eventuais erros. Isto será possível desde que a solicitação não tenha sido enviada e
antes do prazo de solicitações. Uma vez apresentada a solicitação, nenhuma alteração
poderá ser feita.
Como confirmação da solicitação da bolsa, o candidato receberá um e-mail com um link para
baixar um arquivo .pdf com os detalhes da solicitação.
* Um aspecto relevante da solicitação é transformar a nota média de seu histórico
acadêmico na escala utilizada pela maioria das universidades espanholas (escala 5-10).
Os dados necessários para realizar a transformação são solicitados na etapa 2 do processo
de solicitação. A verificação da existência de qualquer falsidade nas informações
solicitadas nesta seção levará à rejeição da solicitação da bolsa de estudos.

7.

Prazo de solicitação

Até o dia 22 de julho de 2022 às 23:59 horas (GMT/UTC+02:00) Madrid.

8.

Seleção e adjudicação

A seleção dos candidatos será realizada por um comitê formado por representantes da
Universidade da Coruña e da AUIP.
O Comitê de Seleção levará em conta os seguintes critérios:
•

Avaliação do Perfil Acadêmico do solicitante (nota média certificada do diploma com o
qual se acessa o mestrado e outros diplomas oficiais).

•

Avaliação do Curriculum Vitae.

•

Correspondência com os interesses estratégicos da Universidade da Coruña.

•

Relatório da Comissão do Mestrado.
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A resolução de concessão das ajudas será publicada até o dia 30 de julho de 2022.
Os beneficiários da ajuda receberão uma comunicação individual no endereço de e-mail que
indicaram na solicitação. Da mesma forma, a lista de todos os selecionados será publicada em
nossas redes sociais (https://qrco.de/bbHQgO), no site da AUIP (www.auip.org) e no site da
Universidade da Coruña (https://www.udc.es/es/). Os solicitantes que não tenham sido
selecionados não receberão comunicação individualizada da resolução.
Ademais dos 2 bolsistas selecionados, será elaborada uma lista de substitutos para cobrir
possíveis vagas livres ou renúncias que possam ocorrer durante o procedimento. A ordem dos
substitutos será feita de acordo com os mesmos critérios de seleção.

9.

Eficácia das bolsas

A bolsa não será considerada efetiva até que o "beneficiário" esteja definitivamente inscrito no
Mestrado em Eficiência Energética e Sustentabilidade tenha submetido à Universidade da
Coruña toda a documentação correspondente ao processo de admissão.
A ausência do estudante beneficiário da bolsa no dia de início das aulas do Mestrado será
considerada como uma renúncia aos direitos à bolsa e o relato desta ausência, pelo coordenador
do Mestrado, será suficiente para que a Universidade da Coruña a utilize e atribua o lugar a
qualquer candidato substituto, seja ele bolsista ou não.

10. Obrigações dos bolsistas
•

Aceitação ou renúncia. Enviar à Sede Central da AUIP uma carta assinada na qual conste a
aceitação da bolsa e de suas condições. Os estudantes que renunciarem à bolsa deverão
comunicar essa decisão através do e-mail becas.master@auip.org, no prazo de três dias, a
partir da resolução de adjudicação da bolsa. A renúncia realizada após este prazo
desqualificará o candidato de receber outras bolsas em convocatórias subsequentes.

•

Visto. Obter pessoalmente o visto de estudante no Consulado correspondente e respeitar a
legislação espanhola sobre vistos e autorizações de residência.

•

Seguro médico. No caso de não ter nacionalidade espanhola, ou de não ter nacionalidade
de algum dos países da União Europeia, e não tenha autorização de residência, é obrigatória
a contratação de um seguro de saúde e acidentes válido para todo o período da estadia na
Universidade da Coruña, o qual deve incluir uma cláusula de repatriação, ao país de origem,
em caso de morte, doença grave ou acidente.
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•

Matrícula. Uma vez concedida a bolsa, é necessário realizar a matrícula no regime de
dedicação a tempo completo e pagar os valores correspondentes dentro dos prazos
estipulados.

•

Estadia na Universidade da Coruña:
-

Cumprir as normas gerais da Universidade da Coruña, bem como as específicas do
Mestrado em Eficiência Energética e Sustentabilidade.

-

Estar presente na aula no dia de início do Mestrado em Eficiência Energética e
Sustentabilidade. A ausência, sem autorização da universidade, será considerada uma
renúncia formal aos direitos à bolsa de estudos e ao lugar no mestrado acima
mencionado.

-

Estudar e aproveitar com dedicação a estadia e os estudos na Universidade da Coruña
com o objetivo de superar as exigências estabelecidas no Mestrado em Eficiência
Energética e Sustentabilidade. Caso os relatórios dos responsáveis pelo mestrado
considerem que sua dedicação não é suficiente, o estudante será obrigado a
reembolsar os valores acumulados até o momento.

-

O incumprimento de qualquer uma das obrigações acima mencionadas dará origem ao
início do procedimento para o cancelamento da bolsa concedida, após ouvir o
interessado.

11. Proteção de dados pessoais
Através do presente documento, os participantes estão informados de que os seus dados
pessoais, aos quais a AUIP terá acesso com motivo de sua participação nesta convocatória, serão
incluídos ao arquivo de “solicitantes Máster Universidade da Coruña”, autorizando à
Associação Universitária Ibero-americana de Pós-graduação o tratamento para sua utilização
em relação com a convocatória de ajudas “Programa de Bolsas para cursar um Mestrado
Universitário na Universidade da Coruña - Convocatória 2022/2023”.

12. Prêmios AUIP à sustentabilidade– Agenda 2030.
A Associação Universitária Ibero-americana de Pós-graduação (AUIP), em seu firme
compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) incluídos na declaração
"Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável", oferece o
"Prêmio AUIP à Sustentabilidade" para aqueles estudantes que realizam uma Tese de Doutorado
relacionada a um ou mais dos ODS.
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13. Igualdade de gênero
Nos termos da Lei Orgânica 3/2007, de 22 de março, para a igualdade efetiva de mulheres e
homens, toda as referências a pessoas ou coletivos incluídas no texto desta convocatória
empregam o gênero gramatical neutro, incluindo, portanto, a possibilidade de se referir a
qualquer gênero.

14. Contato
Para informações relacionadas com as bolsas escrever a: becas.master@auip.org
Para informações relacionadas com o aplicativo informático a: adminweb@auip.org

15. Informação e comunicações
Todas as comunicações que sejam realizadas no âmbito desta
convocatória serão através dos meios eletrônicos estabelecidos pela
AUIP. Por essa razão, recomendamos que seja acessado o site da AUIP
e suas redes sociais.
Qualquer

modificação

ou

informação

relacionada

com

esta

convocatória será divulgada através da página web da AUIP ou através
de suas redes sociais (Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook). Por
isso, recomendamos que se registre em alguma delas.
https://qrco.de/bbHQgO
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