
Calendarização:
-19 de Julho foram divulgados os primeiros docu-
mentos  de ensaio para a criação da Revista da 
UIIPS , bem como uma proposta de criação de uma 
comissão de ética.

- Próxima Reunião do Conselho Cientí�co da UIIPS 
está Previsto para Outubro, em data a divulgar 
oportunamente.

 - 10 Outubro de 2012, Instituto Politécnico da 
Guarda, o evento “Matchmaking Research”.

- Encontra-se uma �cha de inscrição no site da UIIPS

Notícias breves:
-Centro de Investigação Professor Doutor
Veríssimo Serrão já reuniu com a UIIPS no sentido de se criar 
sinergias  na Investigação.

Ranking de Escolas Nacionais - 
http://www.topstudylinks.com/Top-Universities-in-portugal-
c199.aspx

Divulgações:
      Escola Superior Agrária
        Escola Superior de Desporto
        Escola Superior de Educação
        Escola Superior de Gestão e Tecnologia
        Escola Superior de Saúde
             Outras Unidades do IPS

Esta newsletter aparece já num período onde uma 
grande parte da comunidade do IPS se encontra nas 
suas merecidas férias. Sendo o descanso fundamental 
para se iniciar um novo ano letivo com a "energia 
reposta", pode ser também aproveitado para colocar a 
leitura e a escrita em dia. Os investigadores podem 
aproveitar este período para. de uma forma mais 
tranquila (pois estão libertados das diversas tarefas 
enquanto docentes) avançarem nos seus projetos de 
desenvolvimentos e investigação, escrever alguns 
documentos e artigos, atualizar as leituras da sua área 
de investigação. Quando temos mais disponibilidade 
para pensar e re�etir a nossa ação torna-se mais �uída e 
e�caz. Eu, por exemplo, vou aproveitar as férias para 
atualizar o meu currículo DeGóis!

Boas férias para todos! Até Setembro!

O Diretor da UIIPS
Pedro Sequeira
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Atualmente a UIIPS tem aprovadas 
12 linhas de investigação:

E-LEARNING
Coordenação: Maria Barbas (ESES)

ALIMENTAÇÃO HUMANA
Coordenação: Marília Henriques (ESAS)

 DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
Coordenação: David Catela (ESDRM)

PEDAGOGIA DO DESPORTO
Coordenação: José Rodrigues (ESDRM)

PEDAGOGIA NO ENSINO SUPERIOR
Coordenação: Maria João Cardona (ESES)

PSICOLOGIA DO DESPORTO
Coordenação: Carlos Silva (ESDRM)

CENTRALIDADE DO CIDADÃO NO PROCESSO 
DE CUIDADOS DE SAÚDE
Coordenação: José Amendoeira (ESSS)

ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
Coordenação: Rita Santos Rocha (ESDRM)

DESPORTO, AMBIENTE E TURISMO ATIVO: 
DESENVOLVIMENTO E 
SUSTENTABILIDADE
Coordenação: Luís Carvalhinho (ESDRM)

ECONOMIA ESPACIAL E INTERNACIONAL
Coordenação: Nuno Leitão (ESGTS)

PRÁTICAS CONTABILÍSTICAS E FISCAIS NO 
TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS
Coordenação: Ilídio Lopes (ESGTS)

OS DETERMINANTES DA DISSEMINAÇÃO VOL-
UNTÁRIA E NÃO VOLUNTÁRIA DA INFORMAÇÃO 
EMPRESARIAL
Coordenação: Ilídio Lopes (ESGTS)



Bolsas

A Fundação Matsumae (Japão) abriu 
concurso para bolsas de estudos para 
doutorados. Prazo limite para a en-
trega dos formulários de candidatura 
até dia 31-08-2012. 

http://www.fct.pt/



Mátria XXI - Edição Especial

 Revista  - Centro de Investigação -   Prof. Doutor Joaquim Veríssimo Serrão
Publicação do Livro do 
Professor Doutor Jorge 
Faria (ESGTS)
http://www.bubok.pt/livros/
5190/LIDERANCA-E--
GESTAO-PUBLICA--
EM-PORTUGAL-CARACTERIS
TICAS-E-IMPLICACOES--NO-
DESEMPENHO-ORGANIZACI
ONAL/

Publicações

    Universidade de Aveiro  com parceria 
com a UIIPS - publicaram a revista n.º 16 
Intercompreensão       
                                                                                       
   http://www.ua.pt/



Divulgações
 - Gustave Magnel Prize 
(period 2008-2012)

As candidaturas , em inglês, francês, holandês 
ou alemão, deverão ser enviadas até ao 
próximo dia 28 de Setembro de 2012 para:

SECO (www.seco.be)

rue d’Arlon, 53
1040 Bruxelas
Bélgica

  - Egitania  Sciencia - Call for Papers
O Instituto Politécnico da Guarda está 
a preparar a edição do número 11 da Revista
“Egitania Sciencia”.

As normas gerais para publicação estão disponíveis no 
site da Instituição:

           www.ipg.pt/revistaipg 



 
O Centro de Investigação Professor Veríssimo 
Serrão reuniu com o sr. Professor Doutor Pedro 
Sequeira, tendo sido uma reuniºao muito 
produtiva no sentido das direções comuns, que 
ambas as unidades pretendem seguir ao nível 
da sua contribuição para a 
investigação/investigadores

Notícias breves
As próximas newsletters passaram a ter uma 
seção de artigos cientí�cos breves onde publi-
caremos até 3 artigos por número. Estes 
artigos cientí�cos deverão ter o seguinte 
formato: máximo de 1000  palavras,  formato  
Word,  letra  Times  New  Roman,  tamanho 12, 
margens de 2,5 cm e espaçamento entre linhas 
de 1,5 cm. 
Deve incluir: objetivos; metodologia; resulta-
dos; conclusões, bibliogra�a e palavras-chave. 
Podem ser submetidos resumos de estudos, de 
projetos, de estágios e de revisão de literatura.

Em reunião do último Conselho Cientí�co, foi 
proposta a criação da Revista da UIIPS , bem 
como da criação de uma comissão de ética, das 
quais , a UIIPS já tem propostas concretas 
elaboradas, para propôr a Aprovação.

       10 Outubro de 2012,
 Instituto Politécnico da Guarda
 o evento :
        “Matchmaking Research”.
Ficha de Inscrição  vai ser enviada pelo gabinete de 
apoio à UIIPS, para todos os membros, por mail, para 
que seja possivel à Unidade de Investigação, atenpa-
damente tratar da logística necessária à deslocação 
dos investigadores e outros membros da comunidade 
académica que estejam interessados.

Devem então contatar o gabinete através dos e-mail’s 
habituais.



Divulgações
Escola Superior Agrária
http://si.esa.ipsantarem.pt/esa_si/web_page.inicial

Veja no site da  Escola Newsletter n.º 21
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