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ao 1º instituto Euro-Mediterrânico de formação de 
engenheiros multicultural e multilingue

Bem-vindos

ICI PROCHAINEMENT

Fès

Em setembro de 2015, o grupo INSA e o UEMF, apoiados pelos ministérios dos países membros e pelo 
consórcio EuroMedTech, acolherão os primeiros estudantes do Instituto Euro-Mediterrânico de Tecnologia 
de Fez. Este instituto constituirá o 1ºINSA internacional : INSA Euro-Méditerranée, membro do Grupo INSA.

A implicação do Grupo INSA em Marrocos há quase vinte anos 
permite-lhe criar e desenvolver conjuntamente, em parceria 
com a Universidade Euro-Mediterrânea de Fez (UEMF), o 1º INSA 
internacional com o apoio de um consórcio que implica várias 
universidades de Marrocos, Espanha, Portugal e Itália.

Este projeto de criação do INSA Euro-Méditerranée dentro da 
nova Universidade Euro-Mediterrânica de Fez (inscrita pela União 
para o Mediterrâneo) é apoiado desde a sua origem ao mais 
alto nível político, incluindo os ministros do Ensino Superior e da 
Investigação franceses e marroquinos e também pelos ministros 
do Ensino Superior dos países do diálogo 5+5*. 

Será estendido a outros países do Mediterrâneo, na Europa e no 
Maghreb e, a termo, à África Sub-sahariana e ao Oriente Médio.

O INSA Euro-Méditerranée, uma instituição da UEMF, visa a 
excelência académica e apoiará a inovação e a economia. Seguirá 
os melhores padrões internacionais, tanto no que diz respeito à 
formação quanto à investigação. É formado por um consórcio 
de universidades euro-mediterrânicas selecionadas entre as 
melhores de seus países, o consórcio EuroMedTech.

*Marrocos - Líbia - Mauritânia - Argélia - Tunísia 
 França - Itália - Espanha - Portugal - Malta



Uma abordagem inovadora de parceria,  
para uma grande ambição
As suas concretizações:
   A construção conjunta de programas através de parcerias industriais e académicas;

   A multiculturalidade com o domínio das línguas (francês, inglês, árabe e uma das outras línguas 
do consórcio: espanhol, italiano ou português) e a compreensão da complexidade e da riqueza das 
culturas representadas no consórcio;

   A possibilidade de obter diplomas duplos com as universidades membros do consórcio;

   Uma abordagem inovadora na formação: avaliação e ensino por projetos, TICE, pedagogia 2.0;

   A promoção da igualdade de gêneros a todos os níveis.

Acolhida dos  
primeiros estudantes  

em setembro de 

2015

O INSA Euro-Méditerranée será a 1a instituição 
cujos diplomas serão reconhecidos pelo estado 

marroquino, o estado francês e a Rede 
Europeia para a Acreditação da Educação em 

Engenharia

INNOVAR



NÚMERO DE VAGAS  
oferecidas a concurso

INSA Euro-Méditerranée 
em 2015:
 192 estudantes recrutados no 1º ano em Fez.

INSA Euro-Méditerranée 
em 2016:
 288 estudantes recrutados no 1º ano em Fez;

 40 estudantes recrutados no 2º ano em Fez;

  128 estudantes recrutados no 3º ano,  
na Europa (INSA e universidades membros  
do Consórcio).

O INSA Euro- Méditerranée
no âmbito da Universidade
Euro-Mediterrânica de Fez 
(UEMF)

O INSA Euro-Méditerranée foi criado e desenvolvido conjuntamente, em 
parceria com o UEMF e com a implicação de um consórcio euro-mediterrânico. 
Terá um papel central no UEMF e no seu eco-campus.

Sob a liderança da Alta Presidência Honorária de Sua Majestade o Rei 
Mohammed VI e apoiado pela União para o Mediterrâneo (UpM) , assim como  
pelos 43 estados membros da UpM, a Universidade Euro-Mediterrânica de Fez 
(UEMF), foi criada em novembro de 2012.

A sua visão: a união através da cooperação e da partilha do conhecimento e 
do património.

A sua ambição: a excelência através da inovação no ensino superior e na 
investigação.

Apresentação do consórcio EuromedTech:
Várias universidades marroquinas (Cadi Ayyad Marrakech, Moulay Ismail 
Meknès, Mohammed V Agdal Rabat, Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fez) e 
europeias (Universidade de Sevilha, Universidade Politécnica da Catalunha, 
Universidade Politécnica de Madrid, Politécnico de Turim, Politécnico de 
Milão, Universidade do Porto...) já deram o seu acordo de princípio para a 
constituição do consórcio. 

Outras universidades do Maghreb e da Europa deverão juntar-se ao consórcio 
em breve.

Universidade Al Quaraouiyine, a universidade mais antiga 
do mundo, sempre em atividade, no coração de Fez.

Medersas, perto da praça Bab Boujloud,e a sua célebre 
citação «Sou o centro da ciência, sejam bem-vindos».

NÚMERO 
DE VAGAS 
oferecidas a 
concurso



O campus da UEMF, eco-campus e e-campus, será concebido de forma modular, otimizada e funcional. Instalado 
na zona alta de Fez, a sua arquitetura moderna relembrará a tradição marroquina e o caráter euro-mediterrânico 
da universidade.
Os critérios ecológicos modernos (menor consumo de energia, integração das tecnologias de energias renováveis, 
máximo de luz natural, reciclagem, espaços verdes) serão integrados neste espaço.

Além dos centros de formação e de investigação, um centro de valorização, de transferência de tecnologia e de inserção profissional, o 
campus universitário incluirá salas de conferências, uma biblioteca e um «learning center», um centro desportivo, residências universitárias, 
restauração, assim como outros serviços direcionados para a comunidade universitária.

Serão acolhidos no campos da UEMF perto de 6000 estudantes.

Serão igualmente desenvolvidos projetos de infraestruturas (transporte dos estudantes) pela cidade de Fez.

Campus 

Candidatos ao INSA Euro-Méditerranée
Admissão
Recrutamento de candidatos:

  1º ano*: grau de Bacharel do sistema secundário marroquino (bac maths  
Maroc), grau de Bacharel S do sistema francês (portal APB), bac zona MENA  
(bac maths fora de Marrocos), outros diplomas de conclusão do ensino 
secundário internacionais. 
Será proposta uma candidatura para acolher os outros membros do consórcio.

 2º ano*:  1º ano de GPCE marroquino, francês ou estrangeiro

 3º ano*:  admissíveis a concurso CPGE, DEUG, DUT ou semelhante nos países  
em questão

 4º ano*:  formações de nível bac+4 ou mestrado reconhecidas pelo país do Consórcio 

*Ano 1: a partir de setembro de 2015 
*Ano 2, 3 e 4: a partir de setembro de 2016

Inscrição
Taxas fixas em função da situação do 
estudante: 70 000 dirhams / ano

+  bolsas de 15 000 dirhams por ano para 
todos os estudantes membros da União para 
o Mediterrâneo, durante os três primeiros 
anos do currículo

+  bolsas de mérito (critérios sociais + 
critérios do processo)

+  bolsas de excelência (critérios do processo)

Para saber mais, e para se inscrever:
www.uemf.org/insa

Um campus integrado, com padrões internacionais,  
o eco-campus da Universidade Euro-Mediterrânica 
de Fez acolherá o INSA Euro-editerrânico.

STUDIARE



Formação
Para responder aos desejos de desenvolvimento de Marrocos (e dos países da região) e aos valores 
fundadores do grupo INSA e da UEMF, o INSA Euro-Méditerranée dispensará uma formação humanista de 
engenheiros, baseada nos valores da igualdade, interculturalidade e da responsabilidade social.

A sua ambição: formar quadros de alto nível com a capacidade de acompanhar grandes projetos de desenvolvimento nos países em questão.

Os seus pontos fortes: internacional, multicultural, aberto em termos de pedagogia e da indústria digital, parceiro de empresas e implicados 
no desenvolvimento socioeconómico Euro-Mediterrânico. O instituto será baseado nas melhores práticas internacionais em termos de 
formação e de investigação. O ensino será assegurado por uma equipa pedagógica constituída por professores dos INSA da UEMF, de 
estabelecimentos membros do consórcio e de profissionais socioeconómicos. Além do diploma de engenheiro, o INSA Euro-Méditerranée 
oferecerá diplomas de mestrado (internacional) e de doutoramento em engenharia da UEMF (menção INSA).

Mobilidade
Baseada sobre uma forte mobilidade, a formação no INSA Euro-Méditerranée será multicultural e multilingue. Os estudantes 
poderão adquirir conhecimentos profissionais específicos à região euro-mediterrânea. Facilitará as cooperações internacionais.
A organização do currículo, mobilidade para as diferentes fases e diplomas duplos têm um papel central na abordagem 
pedagógica.

Vários períodos de mobilidade académica entre os estabelecimentos euro-meditarrêneos, em empresas ou 
em laboratórios de investigação de alto nível marcam a pauta do curso:
  1º ano e 2º ano: escolaridade na UEMF - INSA Euro-Méditerranée em Fez;
  3º ano: escolaridade num INSA em França ou num dos estabelecimentos do consórcio;
  4º ano: escolaridade na UEMF, - INSA Euro-Méditerranée de Fez (50%) e mobilidade no quadro do estágio.
   5º ano: escolaridade na UEMF - INSA Euro-Méditerranée de Fez no 1o semestre, seguida de mobilidade 

internacional no quadro do estágio ou projeto de conclusão dos estudos, ou mobilidade académica internacional no 
1o semestre seguida de estágio ou projeto de conclusão de estudos em Marrocos no segundo semestre.

Serão igualmente propostos diplomas duplos com as universidades do consórcio.

DESCOBRIR

 1o ano Marrocos*  2o ano Marrocos
3o ano INSA e 

parceiros
4o ano Marrocos

5o  ano
50% Marrocos

50% Internacional

ENTRADA NA VIDA PROFISSIONAL OU SEGUIM
ENTO 

DOS ESTUDOS COM
 DOUTORAM

ENTO 

SECTOR**  PERCURSO

Departamento 
de Ciência e 
Tecnologia de 
Engenharia

Mecânica e energia 
Engenharia mecânica e industrial

Engenharia energética

Engenharia elétrica
Engenharia elétrica e eletrotécnica

Sistemas integrados

Sistemas de informação e de 
comunicação

Informática e redes

Engenharia matemática e de modelização

  Compatível com o sistema europeu 
LMD (Licenciatura, Mestrado, 
Doutoramento)

  Construído sobre uma formação 
continuada em 5 anos

   Integrando as tecnologias digitais 
como base de formação

   Com uma parte importante 
dedicada às humanidades, como 
base da interculturalidade

*Organização dos estudos:
- Anos 1 e 2 no INSA Euro-Méditerranée de Fez.
- Ano 3:  escolaridade num INSA em França ou num dos estabelecimentos parceiros do consórcio Grupo específico com pedagogia adaptada, projeto pedagógico adequado ao 

estudante com um correspondente referido por escola.
** Setor: Para o CTI francês, estes setores correspondem à especialização do diploma.



Currículo

....................... 1o Ciclo ...........................................................................2o Ciclo .........................................3o Ciclo



Serão privilegiados
4 setores económicos
ligados à formação:

Relações empresariais
De acordo com o mundo e em ligação estreita com as empresas, o instituto desenvolverá parcerias sólidas 
e colocará as mesmas no seio da sua pedagogia.

Serão desenvolvidas ações de mecenato de empresas, apadrinhamento de promoções, clubes de parcerias...

Os objetivos
  Formar engenheiros inovadores e empreendedores de alto nível, com uma forte 

abordagem multicultural;

  Criar ligações estreitas com as empresas marroquinas e francesas e mais amplas 
com as empresas europeias, da África do Norte, subsarianas e do Médio Oriente;

  Realizar atividades de investigação tecnológica, de valorização e de transferência 
de alto nível, com o apoio de laboratórios e de equipas de investigação do grupo 
INSA, da UEMF, de universidades marroquinas parcerias e de universidades 
parceiras membro do consórcio.

O instituto estará posicionado como um agente de desenvolvimento económico 
regional. Assim, estarão previstas ações concretas, nomeadamente a participação 
ativa com ferramentas comuns que serão implementadas pela UEMF: uma incubadora 
de empresas, um centro de negócios, um fab-lab, um showroom de investigação, uma 
rede de clusters de engenharia organizada à volta de problemáticas de investigação 
transversais ao serviço dos desafios da sociedade (transição energética, gestão de 
riscos, água e meio ambiente, informação...).

Investigação
O INSA Euro-Méditerranée desenvolverá uma atividade de investigação do mais alto nível, irrigando o 
conjunto das formações do Instituto.

Os projetos científicos que serão desenvolvidos conjuntamente 
pretendem responder a vários grandes desafios societais de 
Marrocos, da região Euro-Mediterrânica e de África, nas primeiras 
fileiras dos quais se encontra a energia, o apoio empresarial 
em engenharia mecânica e engenharia elétrica e a perícia das 
tecnologias de informação e da comunicação.

Domínios de investigação abordados: automatização, 
tratamento de sinal, eletrónica, digital, informática, matemática. 
mecânica, tecnologias nano-micro e eletrónica, energia.

Aeronáutica

Energia

Tecnologias de 
Informação e de 
Comunicação

Mecânica e 
Automóvel

LERNEN



CONTACTO

UEMF
Nawal BELEFQUIH
Responsável de Comunicação do UEMF
Tel: 00 212 5 37 71 06 91
n.belefquih@ueuromed.org
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GRUPO INSA
VÉRONIQUE DESRUELLES
Diretora de Comunicação  
INSA Euro-Méditerranée e Grupo INSA
Tel: +33 5 61 55 92 40
communication@groupe-insa.fr


