PICAM_FOOD

Uma rede de 95 parceiros de 29 países europeus,
incluindo universidades e centros de investigação,
associações profissionais e de estudantes e
parceiros da indústria alimentar. Os principais
objectivos do projecto ISEKI_Food 3 são
promover a realização do Espaço Europeu do
Ensino Superior na área de Estudos em Ciências
e Engenharia Alimentar e contribuir para a
sustentabilidade da rede.
www.iseki-food.eu

Uma rede de 53 parceiros de 29 países não
europeus decidiu estender os desenvolvimentos
alcançados pelo projecto ISEKI_Food 3 para
outros países, e desenvolver novas actividades
para promover uma boa comunicação e
entendimento entre os países europeus e o resto
do mundo.
www.iseki-food.eu

CONTACTO:
ISEKI-Food Association Secretariat
c/o Department of Food Sciences and Technology
Muthgasse 18
1190 Vienna, Austria
Telf:
+43-1-47654-6294
Fax:
+43-1-47654-6289/6293
Email: secretariat@iseki-food.net

www.iseki-food.net

A Associação ISEKI-Food (IFA) é uma organização
europeia independente sem fins lucrativos,
fundada em 2005 sob a lei austríaca. IFA foi criada
para garantir a sustentabilidade da rede
ISEKI_Food.
www.iseki-food.net
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Projecto com o apoio da Comissão Europeia. Este documento reflecte apenas as opiniões
do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito
das informações aqui contidas.

Plataforma de
Cooperação
Internacional
E
Mobilidade na Área
Alimentar

EXPERIÊNCIAS NA
MOBILIDADE DE
ESTUDANTES
É aluno e gostaria de realizar uma
experiência de mobilidade? Se sim, dê
uma olhada na nossa base de dados de
relatos feitos por alunos que viveram
experiências de mobilidade. Estes
relatos incluem informações importantes
sobre o custo de vida, alimentação,
alojamento e transporte que podem
ajudá-lo a planear o seu futuro!

PICAM_Food é uma plataforma online
desenvolvida para estudantes,
académicos e profissionais da
indústria alimentar para promover a
cooperação internacional e a
mobilidade no campo dos Estudos em
Ciência e Engenharia Alimentar.

BASE DE DADOS DE
ESPECIALISTAS
NA ÁREA ALIMENTAR
Concebida para satisfazer as necessidades
dos profissionais da indústria alimentar,
académicos e estudantes, a base de dados
de especialistas na área alimentar foi
criada para encontrar, ou para que você se
possa promover a si mesmo, um perito com
conhecimentos e experiência substancial
num determinado tipo de assunto
relacionado com a área alimentar. Pesquise
na base de dados por país, instituição
(caso conheça) e/ou por uma extensa lista
de áreas de actividade para encontrar um
especialista que poderá vir a ser um futuro
consultor, colaborador ou supervisor de
experiência de mobilidade!

http://food4mobility.net

BASE DE DADOS DE
INSTITUIÇÕES DE
MOBILIDADE
Se você é estudante ou um membro da
equipa académica que planeia mobilidade
ou de uma instituição à procura de
cooperação internacional, você pode
encontrar as principais informações na
base de dados das instituições de
mobilidade. Pesquise por país, disciplina
e/ou língua para obter informações mais
específicas.

Visite o nosso site para saber mais
acerca da plataforma PICAM_Food.

