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Acesso Maiores 23
Até ao próximo dia 30 de Maio de 2014 decorrem as candidaturas de acesso ao ensino superior para os
maiores de 23. Mais informações no seguinte endereço eletrónico:

http://www.ipsantarem.pt/arquivo/7151

Projetos IPSantarém - assinatura de protocolos.
No passado dia 17 de março, pelas 17 horas, realizou-se na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico
de Santarém, a apresentação pública dos seguintes projetos com a assinatura dos respectivos protocolos:
- Projeto ARTE NA RUA – Projeto que se enquadra no conceito das cidades criativas
- Projeto EKA (EKADEMIC) – Projeto de Formação Tecnológica, Artística e Multimédia
- Projeto de empreendedorismo, plataforma UNIVERSIA
- Projeto ALUMNI, rede e portal dos antigos alunos do Instituto Politécnico de Santarém

2ª Sessão Pública apresentação candidaturas presidência
do IPSantarém
Realizou-se no passado dia 17 de março pelas 10.30h no auditório da
Escola Superior de Desporto de Rio Maior, a 2ª sessão pública de apresentação das candidaturas á presidência do IPSantarém.
Apresentados os programas estratrégicos pelos candidatos Prof. Alexandre Caldas e Prof. Jorge Justino, seguiu-se um debate público de respostas dos candidatos a questões formuladas por elementos do público
presentes na sessão.
Importa, ainda referir, que no próximo dia 24 de março decorrerá uma
reunião de audição em conselho geral, aberta ao público, no salão nobre
dos paços do município, pelas 15.00h.

IPSantarém na Futurália
Os politécnicos do centro juntaram-se novamente para representar na Futurália 2014 o que de melhor se faz no
ensino superior politécnico, exaltando a qualidade, a excelência e o dinamismo. Num espírito de promoção deste
sistema de ensino, que tem um papel fundamental na formação dos profissionais do nosso País, cada politécnico
terá a oportunidade de apresentar a sua oferta e as suas mais-valias, colocando em prática a sua estratégia individual de captação de alunos, num espaço que será, sobretudo, de promoção do ensino superior politécnico.
Na edição de 2014 da Futurália – Salão de Oferta Educativa, Formação e Empregabilidade, os oito institutos
do centro, membros da Associação Politécnica – Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém,
Tomar e Viseu –, reuniram-se para apresentar a oferta de ensino politécnico no centro do País, otimizando recursos e apostando, acima de tudo, no conceito de qualidade e excelência, com realce para as ofertas e caraterísticas
particulares de cada instituto.
Esta iniciativa conjunta dos oito politécnicos do centro, espelha, o espírito da Associação Politécnica no objetivo
de constituir uma estrutura de defesa e afirmação do ensino superior politécnico, numa perspetiva de atuação
nacional e internacional e realização de ações de divulgação conjuntas dos seus associados, visando a captação
de novos estudantes.

O Politécnico
de Santarém está
na Futurália 2014!
Visita-nos no espaço
dos politécnicos do centro!

Poliempreende no IPSantarém
Decorreu no passado dia 5 de março, no auditório da ESAS, a sessão de apresentação da 11ª Edição do Programa Poliempreende. Contou com a participação da Profª Maria Fernanda Ribeiro - coordenadora da Unidade
de Apoio à Empregabilidade e Empreendedorismo, de Luis de Sousa Caetano - Geração de Ideias e Diogo Palha
do Nersant.
A 13 de março, no auditório da ESDRM, nova sessão de apresentação da 11ª Edição do Programa Poliempreende,
com a participação da Prof.ª Maria Fernanda Ribeiro, do responsável do Centro de Negócios de Rio Maior, Dr.
Nuno Malta, de um ex-aluno da ESDRM, Dr. Pedro Mendes e o Dr. Diogo Palha, representante da Nersant.
Esta sessão contou com a presença de 150 alunos, onde a Prof.ª Maria Fernanda Ribeiro esclareceu o que é o
Programa Poliempreende, quais as vantagens da participação no mesmo, assim como todo o apoio prestado
pelo IPS aos alunos participantes.
Pedro Mendes, ex-aluno da ESDRM, apresentou a sua experiência de implementação de uma ideia de negócio
neste tipo de programa, como tem gerido o seu negócio atualmente, cativando bastante a atenção de todos os
participantes.

IPSantarém apresenta um conjunto de projetos ao PIT (Plano de Intervenção no Território)
No âmbito no novo quadro comunitário para os anos 2014-2020 o IPSantarém apresenta um conjunto de projetos inseridos nas várias iniciativas estruturantes do mesmo programa, a saber alguns desses projetos:
Iniciativa 2 - pacto para a competitividade empresarial - Construção de cursos de formação em modelo “blended
learning” destinados a pequenos e médios empresários.
Iniciativa 3 - promoção do cluster ambiental e prevenção de riscos - Projeto de realização de auditorias energéticas no campus Andaluz do IPS; Projeto de implementação de painéis fotovoltaicos na residências de estudantes
do campus Andaluz; Projeto “Biomassa do campus Andaluz” extensivel a outros parceiros; Projeto de produção,
realização e divulgação da Rota Turística-fluvial do Avieiros.
Iniciativa 4 - pacto para uma educação de excelência - Realização de cursos/workshops destinados ao pessoal
dirigente dos estabelecimentos do ensino básico e secundário que visem optimizar a respetiva performance a
nbível da gestão escolar e da supervisão pedagógica; Projeto para a promoção da integração intergeracional no
desenvolvimento pessoal.
Iniciativa 5 - contrato social de proximidade - Produção e realização de pequenos cursos de formação básica em
TIC, destinados às populações idosas; Projeto de intervenção no combate à violência de Género (IPS/EAPN).
Iniciativa 8 - rede de governação institucional e estratégica - Projeto de gestão documental do Arquivo do IPS.

Formação Contínua na ESDRM
O Gabinete de Formação Contínua da Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM), tem como objetivo a
organização e promoção de cursos, seminários, jornadas e outros eventos de caráter técnico-científico no âmbito do desporto.
No próximo dia 29 de março pelas 09h30m, realiza-se no Auditório da ESDRM a “VII JORNADA TÉCNICO CIENTIFICA DE EXERCÍCIO E SAÚDE”.
Inscreva-se já em: www.esdrm.pt e siga-nos em https://www.facebook.com/Gab.Formacao.Continua.Esdrm
Na semana de 1 e 8 de abril, realiza-se na ESDRM o “PAL INTERNATIONAL WEEK” organizada pela licenciatura
europeia “Physical Activity and Lifestyle”.
· PAL SEMINAR: 3 de Abril – Auditório da ESDRM
· PAL WORKSHOP: 8 de Abril – Auditório da ESDRM
Mais informações acerca do programa semanal e eventos específicos em www.esdrm.pt

IPSantarém lança Portal Emprego e Portal dos antigos Alunos (Alumni)
No passado dia 17, foram apresentados, na ESE, entre outros projetos, as plataformas de empreendedorismo
Universia e de fidelização de antigos estudantes do Instituto, Alumni.
Dá-se conhecimento da plataforma Universia na página do IPS, para apreciação e sugestões. Relativamente à
plataforma Alumni, será divulgada na próxima semana.

O Sistema de Garantia e Qualidade do IPSantarém
As atividades desenvolvidas no âmbito do SGQIPS durante o ano de 2013, culminaram com a apreciação muito
positiva do Manual da Qualidade e de toda a estrutura documental do Sistema, emitida pelo Conselho para a
Avaliação e Qualidade, resultado possível porque ocorreu o mais elevado envolvimento de todos os intervenientes diretos e indiretos no Sistema.
Pela Nota de Comunicação Interna nº 1/SGQIPS de 6 de dezembro de 2013, emitida pelo Exmº Presidente do
IPSantarém, deu-se início à implementação do SGQIPS com toda a estrutura documental e Manual da Qualidade
disponíveis através do Sistema de Gestão da Informação (GDOC), de acordo com os níveis de acesso definidos.
Como é do conhecimento de todos, em dezembro de 2013, foi manifestada à A3ES a intenção de submissão do
SGQIPS ao processo de acreditação pela A3ES. Pelo facto do Manual da Qualidade não se encontrar implementado há pelo menos um ano à data da referida manifestação de intenção, a A3ES deliberou no sentido da não
inclusão do Instituto neste grupo de Instituições do Ensino Superior (IES). Reconhecendo a proposta apresentada, a A3ES convidou o Instituto a participar, sem custos, no processo de preparação das IES selecionadas para
o processo de auditoria externa, tendo o Pró-Presidente Professor José Amendoeira participado num Workshop
de partilha e preparação para o referido processo, no dia 22 de janeiro de 2014. Emerge desta participação uma
melhor capacidade para a submissão do Sistema à acreditação externa, a ocorrer na próxima call, em novembro
de 2014.
O Plano de Atividades do SGQIPS para 2014, apresenta em continuidade um conjunto de objetivos e estratégias
centrais, a ocorrerem em datas semelhantes às do ano transato, de entre as quais salientamos a disponibilidade
do Pró-Presidente, como sistematicamente tem acontecido, para apoiar os diferentes intervenientes, no processo de implementação nos diversos contextos. Durante os meses de maio / junho de 2014, decorrerão as auditorias internas ao SGQIPS, sob a coordenação do Auditor Coordenador Interno e a participação dos auditores
internos. Em julho decorrerá o seminário de encontro de todos nós para partilha de vivências, aprendizagens,
dificuldades e expectativas, à semelhança do ocorrido no ano transato.
Das atividades previstas para o presente ano, saliento ainda a possibilidade da realização de um seminário em
setembro com a presença de um elemento da A3ES, integrado na proposta do referido no 3º parágrafo desta
notícia (também sem custos), com o objetivo de apoiar a sistematização da preparação da submissão à acreditação externa, na call de novembro de 2014.
Relevo ainda que durante o presente ano temos procurado mobilizar-nos no sentido da divulgação do Sistema
em eventos nacionais e internacionais no domínio da qualidade, mas também nos domínios em que se constitui
a abordagem por processos no SGQIPS.
Caras e caros colegas, só a partir da utilização sistemática do SGQIPS através da sua estrutura documental, conseguiremos demonstrar o seu efetivo funcionamento, as fragilidades, as potencialidades, as alterações a introduzir, ENFIM a filosofia da MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE no IPSantarém.
Como o Exmº Presidente refere na Nota supra mencionada, “cabe aos gestores de processo sob a liderança do
Professor José Amendoeira, monitorizar a implementação do SGQIPS (mobilizando todos os colaboradores, nomeadamente os Coordenadores Locais de Processo), esperando-se a continuidade do envolvimento da gestão
de topo, a todos os níveis”.
Porque acreditamos como mais valia para o IPSantarém, a concretização deste projeto, apelamos à vossa sempre
pronta colaboração na implementação do mesmo.
								O Pró-presidente
								José Amendoeira
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