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Acordo de Cooperação entre a Universidade Sidi Mohamed Bem Abdellah Fes (Marrocos) e o IPS.
Cooperação entre o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Técnologia de Pernambuco e o Instituto Politécnico de Santarém.
Qualificação dos Profissionais da Administração Pública
Central - Candidatura Aprovada POPH.
Comunicação entre Colaboradores do IPS
Manutenção no Complexo Andaluz
Provedor do Estudante - Encontro Nacional

Acordo de Cooperação entre a Universidade Sidi
Mohamed Bem Abdellah Fes (Marrocos) e o IPS.
O Instituto Politécnico de Santarém e a Universidade Sidi Mohamed Bem Abdellah Fes (Marrocos), de acordo com o Programa
de Acordo Cultural e Científico entre o Governo da República Portuguesa e o Governo do Reino de Marrocos, assinaram um acordo
de cooperação tendo por missão a formação, ensino e pesquisa;
o desenvolvimento de cooperação internacional em geral e Luso-Marroquina; beneficiar a comunidade académica e de pesquisa, assim como as suas cidades e regiões onde se integram.
De acordo com esta missão serão promovidos, em conjunto, programas de ensino ou investigação, o intercâmbio de estudantes, pessoal docente, administrativo e técnico, programas de pesquisa comuns e
qualquer outro tipo de colaboração que possa ser útil à missão referida anteriormente. Este Acordo de
Cooperação, pode ser consultado na íntegra, no secretariado da presidência do IPS.

Cooperação entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
e o Instituto Politécnico de Santarém.
No passado mês de Agosto foi assinado um convénio de cooperação entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco e o Instituto Politécnico de Santarém. Este convénio tem como objetivos gerais
estimular a investigação em conjunto sobre interesse comum, nas várias áreas de conhecimento. Estes objetivos
assentam na promoção e facilidade na mobilidade de estudantes e docentes. De modo a concretizar estes objetivos as duas entidades produzirão um programa de trabalho anual, onde serão determinadas as áreas comuns
de investigação, ensino e intercâmbio em que decidirão colaborar.
O convénio encontra-se arquivado no Secretariado da Presidência do IPS, o qual poderá ser consultado na íntegra.
OUTROS PROTOCOLOS COM O BRASIL
O Instituto Politécnico de Santarém tem desenvolvido todo um conjunto de contactos protocolares com outras
entidades brasileiras no sentido de desenvolvimento da cooperação em várias áreas do conhecimento, bem
como de âmbito diverso. Assim, apela-se a todas as Unidades orgânicas do IPS que tomem conhecimento das
entidades envolvidas e o âmbito dessa cooperação de forma a dinamizar a cooperação entre docentes e estudantes neste contexto tão rico na investigação, na produção do saber, e qualidade de recursos.
Universidade Mato Grosso; Conif; Centro Celso Suckow; Universidade Federal de Góias; Universidade Estadual
Paulista; Universidade Federal do Pará; Universidade S. Paulo; Universidade Uberlândia 2; Universidade Uberlândia 1; Universidade Santa Cruz do Sul.

Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Central - Candidatura Aprovada
POPH.
Foram aprovados para o ano de 2012 as seguintes ações de formação com vista à qualificação dos profissionais
da administração pública central:
- Gestão financeira e orçamental (a) - Início 18-09-2012 - 120 horas - 1 ou 2 dias semana das 9 às18h
- Gestão e avaliação de projetos (a) - Início 05-11-2012 - 50 horas - 1 ou 2 dias semana das 9 às 18h
- Gestão para a excelência e qualidade (b) - Início 26-11-2012 - 50 horas - 1 ou 2 dias semana das 9 às 18h
a) As inscrições são efetuadas para ESGTS - Drª Teresa Ferreira - teresa.ferreira@esg.ipsantarem.pt
b) As inscrições são efetuadas para os SC - Drª Alexandra Gavela - alexandra.gavela@sc.ipsantarem.pt

Comunicação entre Colaboradores do IPS
Com o objetivo de melhorar a comunicação entre a Presidência do IPS, os docentes e todos os colaboradores,
foi desenvolvida uma plataforma de gestão da informação que permite a consulta de informação. A partir deste
momento pretende-se que a mesma seja disponibilizada com a maior regularidade possível.
O acesso a este repositório é possível após validação com as credenciais atribuídas a cada pessoa, seguindo os
seguintes procedimentos:
1.
entrar em http://gdoc.ipsantarem.local ;
2.
aceder à opção : Os meus módulos/Inform. IPS;
3.
aceder à opção : Os meus módulos/Inform. Docentes IPS
4.
consultar os documentos existentes por pastas;

Manutenção no Complexo Andaluz
Considerando o controlo de despesas, o IPS procedeu, entre outras coisa, à gestão da manutenção. No Complexo Andaluz estas alterações implicaram a segurança e a gestão da frota automóvel , provavelmente já sentidas por muitos. Estas modificações foram resultado de uma organização conjunta entre a ESGTS, a ESES, o SAS e
os Serviços Centrais.
Neste momento, a segurança, no período do dia (9h-17h), a frota automóvel e os motoristas com as deslocações
ao exterior, são geridos, através de uma plataforma, por um gestor, nos serviços centrais. O acesso a esta plataforma, neste momento ainda limitada a estas UOs, é efetuada através do http://gdoc.ipsantarem.local.
A partir das 17h a segurança do complexo é assegurada por uma firma externa ao IPS.
Pelas recentes medidas e sua aplicação agradece-se a compreensão de todos para os eventuais incidentes que
possam vir a acontecer, esperando que no futuro venham a ser introduzidas novas formas de gerir o espaço
exterior, nomeadamente o parque automóvel e a segurança do Complexo com outro tipo de intervenções, neste
momento já em estudo.

Provedor do Estudante - Encontro Nacional
O cargo de Provedor do Estudante foi criado com o R.J.I.E.S. - Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior
(Lei 62/2007, de 10 de Setembro) - que prevê , no seu artigo 25º, que “Em cada instituição do ensino superior
existe, nos termos fixados pelos seus estatutos, um provedor do estudante, cuja acção se desenvolve em articulação com as associações de estudantes e com os órgãos e serviços da instituição, designadamente com os
conselhos pedagógicos, bem como com as suas unidades orgânicas”.
A implementação do Provedor do Estudante, a sua integração na estrutura orgânica das instituições do ensino
superior, a sua articulação com as associações de estudantes e com os órgãos de governo e de gestão, quer ao
nível central quer ao nível das unidades orgânicas, o desenvolvimento da sua atividade e as potencialidades e
limitações das suas intervenções, têm sido aspetos de reflexão e análise desde o início. Estas preocupações têm
sido partilhadas pelos provedores de todas as instituições de ensino superior, sentindo todos eles as dúvidas, as
dificuldades, as responsabilidades e os sonhos desta primeira geração .
O primeiro encontro nacional de Provedores de Estudantes decorreu em 25 de Fevereiro de 2011, em Lisboa, por
iniciativa do Conselho Nacional de Educação, no quadro do acompanhamento que este conselho tem feito da
aplicação do modelo de governança instituído pelo R.J.I.E.S. Em 24 de Maio de 2011, a provedora do estudante
da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, Dra. Maria José Pires, reuniu um conjunto de provedores de
estudante, de várias instituições para, em conjunto, refletirem sobre as suas práticas. Posteriormente, em 16 de
Setembro de 2011, em Aveiro, dinamizado pelo provedor do estudante da Universidade de Aveiro, Dr. Alexandre
Cruz, realizou-se o I ENPE (Encontro Nacional de Provedores do Estudante) para o qual também foi convidado o
Provedor de Justiça, Juiz-Conselheiro Alfredo José de Sousa e o constitucionalista Prof. Doutor Pedro Bacelar de
Vasconcelos que deram um contributo importante na reflexão sobre a identidade e missão da provedoria numa
sociedade e escola de direitos e deveres.
Configura-se assim a organização de um movimento coletivo dos provedores de estudante que procuram partilhar experiências, refletir em conjunto e delinear linhas de intervenção que tornem a sua atividade nas instituições mais visível e mais eficaz. Este ano, o II ENPE irá realizar-se em Bragança, a 12 de Outubro, contanto com a
participação especial de Marta Elena Alonso de la Varga, Defensora de la Comunidade Universitária de León. Esta
participação vem consubstanciar o desejo de que a troca de experiências e a reflexão se vá ampliando a espaços
mais amplos, nomeadamente à escala peninsular.

O acesso à plataforma apenas é possível na rede interna do IPS ou do exterior através de VPN. Eventuais dificuldades de acesso devem ser reportados aos serviços de Informática de cada Unidade Orgânica.
Sempre que forem colocados novos documentos na plataforma pelo Secretariado da Presidência, os colaboradores serão informados por email.
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