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Agenda:

“International week” do IPS
Serviços de Ação Social - Núcleo de Atividades
Desportivas
Mostra Documental na ESAS - 50 Anos de Política
Agrícola Comum (PAC)
IPS - Convénios com Instituições Brasileiras
Poliempreende - Concurso de Empreendedorismo
dos Institutos Politécnicos
Visita da Delegação do Instituto Superior dos Estudos Militares ao IPS
IPS - Acesso ao Ensino Superior
ESGTS - 7th European Conference on Innovation
and Entrepreneurship

“International week” do IPS
O IPS está a planear uma semana internacional Erasmus
a realizar de 29 de outubro a 2 de novembro. Esta semana é destinada a acolher mobilidade de docentes das
instituições nossas parceiras. Tem por objetivo a troca de
experiências no campo da internacionalização e proporcionar espaços de encontro entre os parceiros.
Quanto à mobilidade de estudantes no ano letivo de
2011/2012 o IPS enviou 49 estudantes para vários destinos. Recebemos igualmente 46 estudantes de vários
países.

Serviços de Ação Social - Núcleo de Atividades Desportivas e Culturais
Os principais objetivos nesta área consistem em promover a prática da atividade desportiva junto da comunidade académica, apoiar o associativismo desportivo e cultural, gerir adequadamente as instalações desportivas
e coordenar a organização técnica das atividades desportivas.
No presente ano lectivo, os SASIPS têm várias modalidades ao dispor dos seus utentes nos ginásios das Escolas
Superior Agrária e de Gestão e Tecnologia, estando as mesmas abertas à comunidade local.
Para além da consolidação das atividades já em funcionamento pretende-se alargar a oferta a novas modalidades, designadamente as que se enquadrem em espaços naturais. Constitui ainda objetivo dos SASIPS prestar
apoio às Associações de Estudantes na participação em atividades desportivas federadas.
O núcleo de Desporto e Cultura dos Serviços de Ação Social tem já disponíveis no site do SAS as atividades
desportivas a desenvolver no ano de 2012/2013. Encontram-se também no site as fichas de inscrição e respetivos horários. (http://si.sas.ipsantarem.pt/sas_si/web_base.gera_pagina?P_pagina=28547)

Poliempreende - Concurso de Empreendedorismo dos Institutos Politécnicos.
Reuniram no Instituto Politécnico de Viseu nos dias 11, 12 e
13 de Setembro, todos os vencedores regionais do 9º Poliempreende, concurso de Empreendedorismo dos institutos Politécnicos.
Recorda-se que o Instituto Politécnico de Santarém esteve representado por uma equipa da ESGTS, com o projeto IDcork.
No final das apresentações dos projetos candidatos ao 9º Poliempreende, o Júri Nacional decidiu atribuiu as seguintes classificações:
•
1º Prémio: IP Coimbra - eSwitch
•
2º Prémio: IP Bragança - Deifil
•
3º Prémio ex aequo: IP Viseu - Cigarrette Butts / IP Lisboa - Unibox

Mostra Documental na ESAS – 50 Anos de Política
Agrícola Comum (PAC)
Na sequência da candidatura do Serviço de Documentação da
ESAS (SDESAS), à Rede Europeia dos 50 anos de Política
Agrícola Comum (PAC), para assinalar o ano letivo 2012/2013, o
SDESAS desenvolveu, tal como previsto no projeto inicial, uma
atividade sobre o tema.
Assim, está patente no átrio do Serviço de Documentação da
ESAS uma mostra documental, demonstrativa da evolução da
Política Agrícola Comum (PAC), no decurso deste meio século
e alguns estudos editados pelo Tribunal de Contas Europeu,
referentes a medidas associadas à mesma.
O catálogo elaborado para esta mostra bibliográfica - 1962 /
2012 a política agrícola europeia ao longo dos anos - (http://
www.esa.ipsantarem.pt/newsletter/esas2012/paginasHTML/
Biblioteca/PAC.pdf ),sintetiza as obras presentes no evento,
podendo funcionar como guia para o acesso ao conjunto de
publicações a partir do catálogo online do SEESAS (http://biblio.esa.ipsantarem.pt).

IPS - Convénios com Instituições Brasileiras
No seguimento da política de internacionalização do Instituto Politécnico de Santarém, e em especial com o
Brasil, foram assinados mais Convénios de Cooperação entre o IPSantarém e três Instituições brasileiras, a saber,
o Instituto Federal de Educação de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, o Instituto Federal de Educação de
Ciência e Tecnologia de Brasília e o Instituto Federal de Educação de Ciência e Tecnologia de Roraima.
Os objetivos gerais destes Convénios incidem na colaboração mutua em prol do desenvolvimento da docência,
em áreas de interesse comum, promovendo especificamente a mobilidade de docentes e investigadores, e estimulando a mobilidade de estudantes de graduação e pós – graduação .

O júri decidiu ainda distinguir com menção honrosa os seguintes projetos:
•
•

ESEnf Coimbra - Showercare
IP Viana do Castelo - Meia Duzia@Kids

Está desde já anunciada a realização do X Poliempreende, desta vez sob a coordenação do Instituto Politécnico
da Guarda.

Visita da Delegação do Instituto Superior de
Estudos Militares ao IPS
O Instituto Politécnico de Santarém, recebeu no passado dia 21 de Setembro uma visita dos militares que
estão a frequentar o Curso de Estado Maior do Exército 2012, do Instituto de Estudos Superiores Militares
(IESM).
Esta visita foi solicitada pelo próprio (IESM), tendo por
objetivo dar a conhecer aos oficiais do exército a realidade do país nas suas variadas vertentes, visto que, no
futuro, vão desempenhar funções de assessoria ao mais
alto nível da instituição quer a nível nacional como em instituições internacionais.
Desta visita destaca-se o programa elaborado pelo IPS, com a receção e Briefing na presidência do IPS, onde
decorreu ainda uma conferência de imprensa conjunta, com os órgãos de comunicação social regionais. Em
seguida realizou-se uma visita à Escola Superior Agrária , destacando-se uma visita ao Núcleo de equídeos da
raça Sorraia, visita à Adega e ao Laboratório de análises de solos.

IPS - Acesso ao Ensino Superior
No ano letivo de 2012/2013, o Instituto Politécnico de Santarém colocou a concurso, 1089 vagas (1ª fase), das quais foram
preenchidas 44%.
Na segunda fase de candidatura, que decorreu entre 11 e 21 de
Setembro, das 743 vagas que sobraram da 1ª fase, foram colocados 277 estudantes (36%).
Face a este cenário, no total das 1ª e 2ª fases ,foram colocados
742 estudantes (68%) do total das vagas iniciais.
Presentemente encontra-se a decorrer a 3ª fase.
Se considerarmos também os concursos especiais, podemos
afirmar que o IPS preencheu uma % elevada das vagas a concurso.

ESGTS - 7th European Conference on Innovation and Entrepreneurship
A Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém acolheu este ano a 7th European
Conference on Innovation and Entrepreneurship, nos dias 20-21 de Setembro último.
Esta conferência internacional, teve por objetivo divulgar o trabalho de investigação que se produz na área da
Inovação e Empreendedorismo, com o apoio da ACI – Academic Conferences International, realiza-se anualmente num dos países que fazem parte do projeto.
Foram , ainda, entregues os respetivos prémios, dos posters a concurso. Para aceder a toda a informação sobre o
evento poderá consultar a página oficial em: http://academic-conferences.org/ecie/ecie2012/ecie12-home.htm
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