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                 Janeiro 2013

Agenda:

Exposição Finalistas APM da ESES

IPS.Form - Novas ações de formação

SCALABITUNA - Inauguração sala de
ensaios no IPS

Comunicação do Pró-Presidente para o 
SGQIPS

Revista  Interacções da ESES

IPS.Form - Novas ações de formação

No passado dia 07 de Janeiro de 2013, terminou a Ação de Formação: “ Gestão para a Excelência e Qualidade  
“ ministrada pela Professora Georgette de Lima.
 
A Unidade IPS. Form, tem agendadas novas ações de formação:
•	 “Gestão	de	Recursos	Humanos	e	Direito	do	trabalho”	com	início	a	9	de	Janeiro	de	2013	
•	 “Contratação	Pública	“	com	início	a	22	de	Janeiro	de	2013
As	ações	de	Formação	já	realizadas	e	as	agendadas,	são	aprovadas	no	âmbito	do	POPH	–	Qualificação	dos	
Profissionais	da	Administração	Pública	Central	e	revestem-se		da	máxima	exigência	na	seleção	dos	forma-
dores	para	garantir	que	a	Qualidade,	eficácia	e	eficiência	das	mesmas	não	seja	comprometida.

Relembra-se	ainda	que	ao	nível	legislativo	relativamente	à	avaliação	de	desempenho	dos	colaboradores	da	
Função	Pública	-	SIADAP,	existe	a	necessidade,	de	obtenção	de	Formação	anual.	
Essa oportunidade está na IPS. Form. 

Exposição Finalistas APM da ESES

De	11	a	24	de	janeiro	no	Fórum	Actor	Mário	Viegas	irá	estar	patente	uma	Exposição	de	Finalistas	de	Artes	
Plásticas e Multimédia promovido pela Escola Superior de Educação do IPS.

A	Inauguração	ocorrerá	pelas	21h	do	dia	10	de	janeiro	e	terá	a	participação	do	Professor	Jean	Campiche,	
Director	da	ESES.

Horário:	2ª	a	6ª	–	10h00	às	13h00	e	das	16h30	às	18h30	e	Sábados-	10h00	às	13h00



Comunicação do Pró-Presidente para o SGQIPS

As	instituições	do	ensino	superior	têm	desenvolvido	na	última	década	notáveis	esforços	no	sentido	da	imple-
mentação	de	sistemas	de	garantia	da	qualidade,	numa	perspetiva	de	resposta	às	exigências	da	sociedade	e	da	
evolução do sistema terciário da educação superior.
O	Exmº.	Presidente	do	IPS	desenhou	na	sua	proposta	para	o	desenvolvimento	do	IPS,	uma	aposta	clara	na	con-
ceção de um Sistema de Garantia da Qualidade, nomeando para o efeito um Pró-Presidente.
A	conceção	do	projeto	de	Sistema	de	Garantia	da	Qualidade	do	IPS	(SGQIPS)	encontra-se	na	3ª	fase,	que	se	ca-
racteriza	pela	consolidação	da	abordagem	por	processos	mediados	por	uma	estrutura	documental	cuja	propos-
ta	entrará	muito	em	breve	em	fase	de	discussão	interna	às	entidades	que	constituem	o	referido	projeto.
Releva-se	o	facto	de	na	1ª	fase	do	projeto	ter	sido	essencial	o	trabalho	desenvolvido	por	todos	os	intervenientes,	
salientando-se	a	comissão	constituída	pelos	«elos	de	 ligação»	das	diferentes	entidades	com	o	Pró-Presidente	
e,	nomeadamente	a	técnica	superior	que	durante	um	ano	se	dedicou	ao	projeto.	Refiro-me	à	Drª	Mónica	Hen-
riques, a quem agradeço.
Nesta	3ª	fase,	relevo	a	integração	no	projeto	da	Drª	Carla	Bastos,	a	quem	formulo	os	votos	de	uma	adequada	e	
profícua	integração,	certo	que	estou	do	seu	envolvimento	com	a	missão	que	sustenta	esta	pró-presidência	para	
a conceção e implementação de um Sistema de Garantia da Qualidade do IPS.
A todas e todos, formulo votos de um excelente 2013.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 O	Pró-Presidente	para	o	SGQIPS

          José Amendoeira

SCALABITUNA - Inauguração sala de en-
saios no IPS

A SCALABITUNA - Tuna do IPS, no ano em que 
comemora 15 anos de existência, realizou no passa-
do	dia	15	de	Dezembro	de	2012,	no	Complexo	An-
daluz, a inauguração da sua sala de ensaios, onde 
homenageou	um	dos	seus	 fundadores	 -	Vítor	Ma-
nuel de Barros Margarido - entretando desapare-
cido, associando o seu nome ao referido espaço.

Na	cerimónia	conduzida	pelos	fundadores	Marco	Crespo	e	Vasco	Tomás,	estiveram	presentes	elementos	afectos	
à	SCALABITUNA,	família	de	Vítor	Margarido,	Paróquia	de	São	Nicolau	na	pessoa	do	Pe.	Vicente	Calado,	restantes	
Tunas	de	Santarém,	Bárbara	Jesus,	Ana	Luísa	Gonçalves,	Carolina	Sota,	Joana	Carvalho	(FAS),	Vânia	Fernandes	
(IPS)	e	Vereadora	Maria	Teresa	Azóia	(CMS).

Revista  Interacções da ESES

A	revista	Interacções	acaba	de	publicar	mais	dois	números	temáticos,	seguindo	assim	a	linha	editorial	deste	pro-
jeto da ESES, apresentando cada um o seguinte tema e coordenação:

um	número	sobre	“Contextualização	curricular:	princípios	e	práticas”	coordenado	pelas	docentes	Carlinda	Leite,	
Preciosa Fernandes, Ana Mouraz da Universidade do Porto:
http://revistas.rcaap.pt/interaccoes/issue/current	
um	número	sobre	“Ética	e	Educação”	coordenado	pelas	docentes	da	ESES	Gracinda	Hamido	e	Marta	Uva:
http://revistas.rcaap.pt/interaccoes/issue/view/Ética%20e%20Educação

Salientamos	que	a	Interacções	integra	desde	há	um	ano	o	Serviço	de	Alojamento	de	Revistas	Científicas	(SARC),	
criado	pela	FCCN,	garantindo	uma	muito	maior	projeção	da	revista,	assim	como	uma	maior	interoperabilidade	
entre os sistemas mais utilizados em revistas online.
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