
CURSO INTEGRADO COIMBRA-BORDÉUS 

(Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra /  

Institut d’Études Politiques de Bordeaux) 

 

 

Uma formação de qualidade em dois dos mais prestigiados estabelecimentos de 

ensino superior em Portugal e França. 

Um curso universitário bilingue e multicultural. 

Acesso a diplomas de duas instituições europeias de ensino superior. 

Passaporte para percursos profissionais qualificantes, de matriz internacional. 

Uma proposta tripla: SABER SABER, SABER FAZER, SABER SER. 

 

 

Este Curso Integrado oferece uma formação exigente e qualificada, que combina a 

vocação generalista do IEP-Bordeaux e respetiva ênfase na prática metodológica e na 

cultura geral com a especialização em Ciências Sociais, Sociologia e Relações 

Internacionais pela Universidade de Coimbra. 

 

O curso proporciona ao grupo de estudantes da Faculdade de Economia da Universidade 

de Coimbra (FEUC) e do IEP-Bordeaux a oportunidade de aceder a uma fileira de estudos 

integrada – constituída por cinco anos de estudos, correspondentes a três anos de 

licenciatura e dois de mestrado –, com frequência anual alternada entre as duas 

instituições, assim como a um curso intensivo na língua do país da instituição parceira. 

 

Após a conclusão do primeiro ano na Universidade de Coimbra, os estudantes 

prosseguem os estudos, de modo alternado, no IEP-Bordeaux e na FEUC, passando pelo 

menos dois anos em Bordéus durante a sua formação. Os estudantes do curso integrado 

formam um grupo de até vinte estudantes (dez de cada lado), que se acompanham 

mutuamente. 

 

O Curso Integrado proporciona um duplo grau em Ciências Políticas e Sociais, sendo que 

no final de cinco anos de estudos o/a estudante obtém os Diplomas de Licenciatura e 



de Mestrado em Relações Internacionais ou em Sociologia pela Universidade de 

Coimbra, e o Diplôme de l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux, do IEP-Bordeaux, que 

outorga o grau de Master. 

 

O programa de estudos proposto é bilingue e marcadamente multicultural, permitindo 

aos participantes adquirirem um conhecimento profundo das semelhanças e diferenças 

entre os sistemas políticos, as culturas e as sociedades dos dois países, mas abrindo 

portas às realidades de todo o mundo lusófono e francófono, nos cinco continentes, e à 

Europa na sua diversidade. 

 

A formação tem uma forte orientação profissionalizante, procurando constituir uma via 

de acesso a uma carreira europeia ou internacional. 

 

Os diplomados com o Curso Integrado obtêm 

• o domínio perfeito de pelo menos duas línguas estrangeiras, dado que ambas as 

instituições oferecem formação em inglês e na língua do país da instituição parceira; 

• a socialização proporcionada pela vivência de dois sistemas universitários e de duas 

culturas diferentes; 

• o conhecimento profundo de dois sistemas políticos e administrativos, configurando 

um perfil profissional muito procurado pelos empregadores; 

• um treino caraterizado simultaneamente por um grande rigor intelectual e por uma 

abertura de espírito, possibilitando o desenvolvimento de competências de análise 

crítica e de adaptação essenciais para enfrentar um mundo em rápida mutação. 

 

Os Centros de Investigação associados às duas instituições [Centro de Estudos Sociais 

(CES/Coimbra), Centre d’Étude d’Afrique Noire (IEP/Bordéus), entre outros] permitem 

aos estudantes interessados continuar os seus estudos para o 3º ciclo de estudos num 

ambiente intercultural. 

 

Condições de acesso ao Curso Integrado a partir da FEUC: 

1) Estar matriculado no 1º ano das licenciaturas em Relações Internacionais ou em 

Sociologia da FEUC 



2) Proceder a uma pré-inscrição no curso, que anualmente é aberta pelo Gabinete de 

Relações Internacionais (GRI) da FEUC 

3) Submeter-se a uma entrevista realizada conjuntamente pelos Coordenadores da 

FEUC e do IEP Bordeaux 

4) Frequentar um curso intensivo de língua francesa (ou demonstrar, previamente, 

ótimo domínio da mesma) 

5) Realizar o exame TCF (Test de connaissance du Français) organizado pela Alliance 

Française e obter no mínimo B2 em todas as competências 

6) Obter aproveitamento a todas as unidades curriculares requeridas no primeiro ano 

de estudos na FEUC, de acordo com o estabelecido no plano curricular das licenciaturas 

em Relações Internacionais e em Sociologia 

 

A decisão final acerca da admissão de candidatos será publicada no final do 2º semestre 

(Junho/Julho do ano letivo em questão). 

 

Pode consultar também 

https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-

politiques/doubles-diplomes-internationaux-cycle4/filiere-integree-france-portugal-

coimbra-fifpo-ICOZNQRE.html 

 

A FEUC 

Fundada no século XIII, a Universidade de Coimbra é uma das mais antigas e prestigiadas 

universidades europeias. Frequentada por mais de 22 000 estudantes, é constituída por 

dez faculdades, incluindo a Faculdade de Economia, que celebra o seu 50º aniversário 

em 2022 e possui uma reputação internacional significativa no domínio das Ciências 

Sociais e das Relações Internacionais. 

 

O Instituto de Ciências Políticas de Bordéus/ Institut d’Études Politiques Bordeaux 

O IEP-Bordeaux faz parte da prestigiada rede de Institutos de Estudos em Ciências 

Políticas de França (Sciences Po), onde se pode ingressar apenas através de uma seleção 

muito rigorosa, que é garantia da qualidade da sua formação. 

 

https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/doubles-diplomes-internationaux-cycle4/filiere-integree-france-portugal-coimbra-fifpo-ICOZNQRE.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/doubles-diplomes-internationaux-cycle4/filiere-integree-france-portugal-coimbra-fifpo-ICOZNQRE.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/doubles-diplomes-internationaux-cycle4/filiere-integree-france-portugal-coimbra-fifpo-ICOZNQRE.html


Uma das particularidades dos Institutos de Ciências Políticas em França é a 

pluridisciplinaridade. Para além de ciência política também se leciona direito, economia, 

história, geografia, línguas, cultural geral, o que faz com que os estudantes destes 

Institutos estejam, permanentemente, a par das grandes questões contemporâneas, 

abordando-as com espírito curioso, crítico e aberto. 

 

Coimbra 

Sede da mais antiga universidade de Portugal, Coimbra é uma cidade com cerca de 

140 000 habitantes, animada sobretudo pelos seus muitos estudantes, mas também rica 

em monumentos e tesouros históricos, parques e jardins verdes e luminosos, alguns dos 

quais localizados nas margens do Mondego, o simbólico rio que a atravessa. Coimbra 

dispõe de uma vida estudantil intensa, sendo muito conhecidas as suas tradições 

académicas, como é o caso da Festa da “Queima das Fitas”, que no início de Maio leva 

os estudantes a encher as ruas de música e de animação, celebrando o fim do ano letivo. 

 

Bordéus 

Capital da Aquitânia, Bordéus é considerada uma das mais belas cidades do século XVIII 

na Europa. O classicismo da sua arquitetura proporcionou-lhe a distinção de Património 

Mundial da UNESCO em 2007. A cidade tem hoje cerca de 230 000 habitantes. Bordéus 

é uma cidade moderna, com muitos espaços para recreação, caminhos pedestres e de 

usufruto do seu património arquitetónico, tanto no coração da cidade como ao longo 

do rio, nas docas. Todos esses lugares dispõem de grande acessibilidade, através da rede 

pública de transportes, que liga o centro da cidade ao Campus Universitário, assim como 

de uma grande área arborizada, onde se destaca a que compõe o sítio onde se localiza 

o IEP Bordeaux, aí instalado em 1967.  

 

 


