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Agenda:

Poliempreende 

Dia Aberto do IPS

IPSantarém na Futurália 2013

Semana Internacional ESES - Associação Comenius

Seminário Estágios ERASMUS

Encontro internacional do Português na ESES

Coordenação da Área de Animação Sociocultural 
do Instituto Politécnico

A Scalabituna no XVI TUIST e  VIII FITUIPS - Festival 
de Tunas no CNEMA

Programa Tempus IV

Poliempreende

Estão abertas as inscrições para a participação no X Poliempreende, no IPS.

Para este efeito, os alunos e docentes interessados em participar no programa terão acesso a formação, de-
vendo inscrever-se no site do IPS/UA2ES/Empreendedorismo/Agenda e Formulários, e clicando em portal 
poliempreende.

Em função do número de inscrições, serão organizadas nas Escolas sessões de preparação de ideias (Oficinas 
E) e projetos de negócio (Oficinas E2), ou sessões inter-escolas, quando o número de inscritos for inferior a 15 
inscritos, em cada Escola. 

O programa prevê uma avaliação de ideias no final de abril e de projetos de negócio, no final da 1ª quinzena 
de junho.

Mais uma vez, o programa oferece três prémios aos melhores projetos, patrocinados por entidades parceiras 
do IPS.

Apoio: 



IPSantarém na Futurália

O Instituto Politécnico de Santarém, integrado na Associação Politécnica, participou na Futurália 2013 que decor-
reu de 13 a 16 de março na FIL em Lisboa.

Pretendeu-se com este evento divulgar a oferta formativa das 5 escolas que compõem o IPSantarém.

Semana Internacional ESES - Associação Comenius

A Associação Comenius (www.associationcomenius.org) é uma rede internacional de instituições europeias 
especializadas na formação de professores e de outros profissionais no domínio da educação não formal, no-
meadamente de educadores sociais. O objetivo central da associação é o desenvolvimento de competências 
interculturais no âmbito da formação de professores e de educadores, procurando alargar os seus  horizontes, 
para além do território delimitado pelas suas fronteiras nacionais, e abrindo-os às dimensões da alteridade. A 
associação constitui uma rede ampla de contactos que facilita os intercâmbios de estudantes, professores e fun-
cionários não docentes, a todos os níveis, promove o desenvolvimento de projetos interculturais e de programas 
europeus, bem como outras ações no campo da educação. 

No âmbito das atividades da Associação Comenius, cada uma das instituições organiza uma semana internac-
ional de intercâmbio de estudantes e de professores, durante a qual se realizam: vários ateliês temáticos, di-
namizados por professores da instituição de acolhimento ou por professores visitantes; visitas a escolas e/ou 
instituições sociais onde habitualmente se realizam os estágios dos estudantes em formação; visitas culturais 
à cidade e à região de acolhimento. O objetivo principal desta semana é proporcionar aos participantes uma 
experiência de formação num contexto diferente, quer sob o ponto de vista sociocultural quer sob o ponto de 
vista dos modelos de formação. Um dos princípios deste intercâmbio é que, sempre que possível, os estudantes 
sejam alojados por colegas do país de acolhimento, podendo assim partilhar o seu dia-a-dia.  Esta dimensão do 
intercâmbio, para além de ser um enriquecimento pessoal é também um contributo ao aprofundamento das 
suas competências interculturais e ao reforço da cidadania europeia.

Este ano, a Semana Internacional da Associação Comenius, na ESES, realiza-se de 15 a 19 de Abril de 2013, tendo 
como tema central “Liberdade e Cidadania na Europa”. Esta semana conta com a participação de 21 estudantes 
estrangeiros (Noruega; Bélgica; Áustria; Alemanha) e com a colaboração de 5 professores visitantes (Bélgica; 
Polónia).

Seminário Estágios ERASMUS

O Consórcio Erasmuscentro, do qual o IPSantarém faz parte, 
organiza no próximo dia 19 de abril de 2013 um Seminário 
sobre  Estágios ERASMUS na Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão do Instututo Politécnico de Leiria.

A sessão de abertura conta com a intervenção dos seguintes 
oradores: 
Joaquim Mourato - Presidente do CCISP, Nuno Mangas - Presi-
dente do Instituto Politécnico de Leiria, Rui Antunes - Presi-
dente do IP Coordenador do Consórcio ERASMUSCENTRO e 
Maria do Céu Crespo - Diretora da Agência Nacional PROALV.

Ao longo do dia decorrerão vários painéis subordinados às 
seguintes temáticas:

- CIDADANIA EUROPEIA (organizado pelo IPSantarém); 
 - CRIATIVIDADE - Conhecimentos e Competências, e, Eficiên-
cia e Competetividade;
- CULTURA EMPRESARIAL;
- EMPREGABILIDADE.

Encontro internacional do Português na ESES

A Escola Superior de Educação de Santarém e a Universidade Federal de Uberlândia organizam nos próximos 
dias 12 e 13 de abril de 2013 nas Instalações da ESES o “III Encontro Internacional do Português e III Simpósio 
Internacional de Ensino da Língua Portuguesa”.

O encontro inicia-se no dia 12 pelas 9h 30, no auditório 1 da ESES, com uma sessão de abertura que conta com a 
presença da Presidente da Associação de Professores de Português - Edviges Ferreira.

Durante dois dias serão debatidos aspetos que se prendem com o ensino do português em diferentes países 
da lusofonia - Brasil (Elisabete Mesquita), Cabo Verde (Adelcise Ramos) e Macau (Roberval Teixeira) - e em países 
cujo português é uma língua não materna - Alemanhã (Alexandra Scmidt) e Finlândia (Jarna Pippo).

09:30 - CIDADANIA EUROPEIA

Conhecimentos e Competências
Painel 2 
Moderador: José Costa
João Neves
Bartolomeu Paiva
Samuel Barros

14:30 - CULTURA EMPRESARIAL
Painel 3

Moderador: Pedro Cardão
António Poças

Teresa Vieira 
António Coelho

15:45 - EMPREGABILIDADE
Painel 4
Moderador: José Carlos Gonçalves
Cris�na Barros
Rute Abreu
Marta Rodrigues

09:00 - SESSÃO ABERTURA
Joaquim Mourato - Presidente do CCISP

Nuno Mangas - Presidente do Ins�t�to Politécnico de Leiria

Rui Antunes - Presidente do IP Coordenador do Consórcio ERASMUSCENTRO

Maria do Céu Crespo - Diretora da Agência Nacional PROALV 

17:00 - ENCERRAMENTO

 Eficiência e Compe���i�a�e 
Painel 3

Moderador: Carlos Afonso
Nuno Caseiro 
Esteves Pires 

Samuel Barros 

Painel 1
Moderador: Hélder Pereira

José Fernandes
Catarina Carvão

Zélia Dias

10:45 - CRIATIVIDADE

SEMINÁRIO

Consórcio Erasmuscentro
ESTÁ�IOS�ER�SMUS

19 de abril de 2013
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Dia Aberto do IPS

Participa nas atividades a decorrer no próximo dia 20 de Abril - dia aberto do IPS à comunidade. 
Estamos à tua espera.

O Consórcio Erasmuscentro, composto por oito Politécnicos, mobiliza uma média anual de 300 estudantes en-
volvendo uma verba aproximada de 450.000 €.

Coordenação da Área de Animação Sociocultural do Instituto Poli-
técnico

Por despacho datado de 7 de março de 2013, foi nomeada a Professora Adjunta 
da Escola Superior de Educação ANA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES GOMES como 
Coordenadora da Área de Animação Sociocultural do Instituto Politécnico de San-
tarém, ficando a seu cargo a dinamização do espaço “Tertúlia do IPS.”



Programa Tempus IV

O Instituto Politécnico de Santarém integra, pela primeira vez, um consórcio de parceiros numa candi-
datura ao Programa TEMPUS IV, no âmbito do 6º convite à apresentação de propostas. 

O objectivo global do programa é o suporte à modernização do ensino superior nas regiões vizinhas 
à União Europeia, promovendo a cooperação institucional e concentra-se na reforma e modernização 
dos sistemas de ensino superior nos países terceiros. O programa contribui para uma área de coope-
ração em ensino superior envolvendo a UE e os países parceiros das regiões vizinhas. Em particular, o 
programa ajuda a promover a convergência voluntária com a evolução da UE no domínio do ensino 
superior, decorrente da Agenda Estratégia Europa 2020, do Quadro Estratégico para Cooperação Euro-
peia em Educação e Formação (EF 2020) e do Processo de Bolonha.

O projecto apresentado à Comissão Europeia pretende contribuir para a implementação do conceito 
de aprendizagem ao longo da vida no sistema de enino superior de Israel e foi desenvolvido por um 
consórcio liderado pelo Hadassah College de Jerusalém e integra 6 parceiros israelitas e 8 parceiros 
europeus (Universitat Politècnica de Catalunya - Espanha, Paris-London University of Salzburg - Áustria, 
Hochschule Aelen - Alemanha, Trinity College - Univerty of Dublin- Irlanda, Latvia Culture College at 
Latvian Academy of Culture - Letónia, GIMBE Foundation - Itália, ISCTE - Portugal, Inovamais - Portugal).
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A SCALABITUNA – Tuna do Instituto Politécnico de Santarém 
deslocou-se nos passados dias 15, 16 e 17 de março de 2013 a 
Lisboa para participar no XVI TUIST – Festival de Tunas “Cidade 
de Lisboa”, uma organização da TUIST - Tuna Universitária do 
Instituto Superior Técnico.

Com as atuações repartidas entre o Hard Rock Café Lisboa e 
o Coliseu dos Recreios, ambos lotados, o saldo mostrou-se 
bastante positivo para a academia Scalabitana que conquis-
tou o público lisboeta arrecadando cinco prémios dos nove 
possíveis! Um dia pautado por fortes emoções para a SCALA-
BITUNA que se viu largamente apoiada por todo o grupo que 
se deslocou propositadamente de Santarém.

VIII FITUIPS - Festival de Tunas

A SCALABITUNA organiza no próximo dia 13 de abril, pelas 
21h 00, no auditório do CNEMA o VIII Festival de Tunas do In-
stituto Politécnico de Santarém.
No dia 12 de abril, pelas 22h 00, decorrerá uma Noite de Ser-
enatas no Conventos de S. Francisco.


