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Dia Aberto nas Escolas do IPS
Dia Aberto do IPS à Comunidade
Exposição artes plásticas “125 anos” na Escola Superior Agrária de Santarém
Sistema de Garantia da Qualidade do IPS
Cursos Maiores 23 Anos
Projeto AFETOS +
Reuniões de trabalho do Projeto dos Avieiros em
Talavera de la Reina
Cerimónia de abertura do semestre piloto HEPA

Dia Aberto nas Escolas do IPS
O Instituto Politécnico de Santarém, no passado dia 7 de março, realizou o 1º Dia Aberto às Escolas Secundárias do distrito.
Foram recebidos nas nossas Escolas Superiores cerca de 165 alunos do 10º, 11º e 12º anos, de várias áreas de
ensino, do regime normal e do regime técnico profissional, acompanhados por 11 professores.
Esta iniciativa teve por objetivo divulgar a oferta formativa do Instituto Politécnico, em concreto das suas
Escolas Superiores. Em cada unidade foram desenvolvidas algumas atividades tais como: apresentação da
oferta formativa e distribuição de kit informativo, visitas às instalações, participação em workshops temáticos, demostração de atividades e de recursos existentes.

Dia Aberto do IPS à Comunidade
O Instituto Politécnico de Santarém, em parceria com a Câmara Municipal de Santarém, a Associação Scalabis Night Runners Club, a Rede Europeia Anti-Pobreza , o Instituto Português do Desporto e Juventude e a
Amnistia Internacional, estão a promover o Dia Aberto do IPS e a Corrida/Caminhada Scalabis Night Race, a
realizar no próximo dia 20 de abril de 2013, a partir das 10.00 h da manhã, estando estes dois eventos inseridos nas comemorações do 25 de abril, na cidade de Santarém.
Esperamos, com estas atividades, envolver a comunidade e contamos com a presença de um número
bastante elevado de participantes.
No decorrer do dia, várias atividades realizar-se-ão no centro Histórico de Santarém, estando as mesmas
localizadas em três locais distintos: Jardim da República, Jardim da Liberdade e Largo do Seminário e Casa
do Ambiente.

Exposição artes plásticas “125 anos” na Escola Superior Agrária de Santarém
No âmbito das comemorações dos 125 anos do ensino agrícola em Santarém, vai realizar-se uma exposição de
artes plásticas – Pintura, Escultura e Fotografia - a estar presente nas instalações da Escola Superior Agrária de
Santarém entre os dias 02 de maio e 10 de junho de 2013.
Para mais informações é favor consultar o seguinte endereço: http://si.esa.ipsantarem.pt/esa_si/web_base.gera_
pagina?p_pagina=1348838

Sistema de Garantia da Qualidade do IPS

Reuniões de trabalho do Projeto dos
Avieiros em Talavera de la Reina
Na sequência do acordo para o desenvolvimento da
cooperação entre o pólo de Talavera de la Reina da
Universidade de Castilla La Mancha (UCLM) e o Instituto Politécnico de Santarém (IPS), que foi assinado
em Santarém a 24 de Fevereiro de 2012, deslocouse a Talavera de la Reina uma equipa de trabalho do
Projeto dos Avieiros com o objetivo de realizar várias
reuniões de trabalho com a Faculdade de Educação
da UCLM, Ayuntamiento de Talavera de la Reina, e
“Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo”.

No âmbito do Sistema de Garantia da Qualidade do IPS, iniciou-se a formação de auditores internos para a garantia da qualidade nos dias 15 e 22 do mês de fevereiro. Foram dezasseis os participantes na referida ação de
formação, que consideraram os objetivos, os conteúdos e os formadores da mesma, de forma muito satisfatória.

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Enquadrada nesta temática, no dia 22 de fevereiro, teve lugar na Escola Superior de Saúde de Santarém, uma
conferência proferida pela Pró-Presidente para o Sistema de Gestão e Garantia da Qualidade do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, intitulada: “A auditoria como instrumento para a melhoria da qualidade no ensino
superior. Relato de uma experiência.” Esta conferência contou com a presença dos Diretores e Subdiretores das
várias Unidades Orgânica do IPS, bem como com os formandos do programa de Auditores Internos.

Reunião com o Alcaide de Talavera de la Reina e
com o Vereador da Cultura, com a presença do Decano da Faculdade de Educação da UCLM:
- Apresentação de uma proposta de geminação entre as cidades de Santarém e de Talavera de la Reina;
O Alcaide aceitou a proposta e fez entrega à delegação do IPS do bastão-símbolo da cidade, para
dele ser portadora ao presidente do IPS, Professor
Jorge Justino, para que este faça a sua transmissão
ao Presidente da Câmara de Santarém, como sinal
de abertura para a criação de um protocolo oficial
de geminação.

No dia 21 de fevereiro, realizou-se no auditório da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Santarém,
a conferência intitulada: “ O Processo de Auditorias da A3ES: Objetivos e Desafios”, proferida pelo Professor Doutor Sérgio Machado dos Santos. Nesta conferência participaram o Presidente e Vice-Presidentes do IPS, bem
como os Diretores, Subdiretores, Presidentes do Conselho Técnico-Científico, Conselho Pedagógico, Coordenadores de Departamento, Coordenadores de Curso, Professores e Estudantes, de entre outros, num total de cinquenta e seis participantes. Esta conferência revelou-se de elevada oportunidade para o estímulo à preparação
dos processos de auditoria externa, essenciais para a acreditação de cursos, bem como do sistema de garantia
da qualidade.

Cursos Maiores 23 Anos
Encontram-se abertas as inscrições de 4 de março a 31 de maio nas Escolas do IPS para os candidatos a maiores
de 23 Anos.
O IPS está a promover o curso preparatório para as provas específicas para acesso ao ensino superior para maiores
de 23 anos, que tem como objetivo preparar os candidatos para as provas de Conhecimentos Específicos.
A inscrição para os referidos cursos preparatórios decorre de 4 de março a 15 de abril de 2013, na Escola que
leciona o curso a que se candidata.

Projeto AFETOS +
O projeto Afetos + é promovido pelo núcleo Distrital de Santarém da EAPN Portugal - Rede Europeia Anti-pobreza e tem como parceiro o Instituto politécnico de Santarém. O projeto visa estudar e prevenir eficazmente a
violência na familia, escola, espaço social e media. Todos juntos vamos refletir a partir de três questões: Do que
precisam as crianças e os jovens para comunicar, viver seguros e sociáveis; Do que precisam os pais para assumir
o seu papel parental e educativo com mais conforto e como prevenir precocemente as situações de conflitos
interpessoais e reduzir a violência.

Cerimónia de abertura do semestre piloto HEPA
Decorreu no passado dia 8 de março, nas novas instalações da ESDRM, a cerimónia de abertura do semestre
piloto Health Enhancing Physical Activity (HEPA), no âmbito da nova licenciatura europeia, Physical Activity and
Lifestyle Counselling (PALC).
O objetivo geral da licenciatura é a formação de técnicos (instrutores e promotores de estilos de vida saudáveis)
possuírem as competências necessárias para desenvolverem e fornecerem produtos profissionais / intervenções
destinadas a melhorar a saúde do cliente através de uma ampla gama de fatores de estilo de vida.
Esta licenciatura, ministrada em língua inglesa, pressupõe que determinados semestres sejam realizados pelos
estudantes na instituição de origem e outros obrigatoriamente nas outras instituições parceiras do projeto, promovendo assim a mobilidade internacional.

A 1ª Reunião de constituição de parceiros decorreu no dia 6 de fevereiro com a apresentação do projeto. No dia
11 de março realizou-se a 1ª jornada com a temática “Contributos para o diagnóstico participativo na prevenção
da violência” que teve lugar na sala de reuniões dos serviços centrais do IPSantarém.
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