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XXXIII Aniversário do IPS
Decorreu no passado dia 7 de junho de 2013 – 10h, no Auditório da Escola Superior Agrária de Santarém a Sessão Solene Comemorativa do XXXIII Aniversário do Instituto Politécnico de Santarém, com o
seguinte programa:
Abertura da sessão pelo Presidente do Instituto, Professor Doutor Jorge Alberto Guerra Justino
Intervenção do Presidente da Federação Académica de Santarém (FAS), Emanuel Campos
Intervenção do Presidente do Conselho Geral, Professor Doutor Alexandre Caldas
Entrega das bolsas de mérito aos alunos das Escolas do IPS
Entrega dos certificados aos alunos estrangeiros dos programas europeus ministrados no IPS
Intervenção do Presidente do CCISP, Professor Doutor Joaquim Mourato
Durante a sessão foi proferida a Oração de Sapiência “Ensino Superior, Ciência e Inovação”, pela Exma.
Senhora Deputada do Parlamento Europeu, Professora Catedrática do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, Maria da Graça Carvalho.

Comemorações dos 125 Anos da Escola Superior Agrária de Santarém

Conselho Geral do IPS (2013-2017) – Tomada de Posse

Integrada no Programa de Comemorações dos 125 anos da ESAS realizou-se no passado dia 10 de junho uma
Confraternização de alunos da ERAS/ESAS, com o seguinte programa:

No dia 6 de junho, tomaram posse os elementos eleitos para o 2º Conselho Geral do Instituto Politécnico de Santarém. Constituem este órgão como elementos efetivos, eleitos pelo corpo dos professores:

9.30 h - Recepção dos participantes (Auditório)
10.15 h - Homenagem a antigos alunos e funcionários. Entrega de Diplomas
11.00 h - Missa campal. Reverendíssimo D. Óscar Braga, Bispo Emérito de Benguela, Angola.
12.30 h - Mega piquenique dos 125 anos (Jardins da ESAS)

Maria da Costa Potes Franco Santa-Clara Barbas, Carlos Marques Silva, Paulo Reis Branco Pardal, Maria Teresa
Pereira Serrano, José Joaquim Penedos Amendoeira Martins, Rita Alexandra Prior Falhas Santos Rocha, Marília
Oliveira Inácio Henriques, Carla Isabel Russo Vivas, João Vítor Reis Gomes Mendes, Júlio Manuel de Seixas Pereira
Camelo, Abel Francisco de Oliveira Santos.
Elementos efetivos eleitos pelo corpo de estudantes: Emílio Emanuel Campos Viera, Sandro Pereira Silva, Inês
Patrícia Freitas Marques

Startups in Progress #02 | Empreendedorismo no Desporto
Decorreu no passado dia 11 de Junho nas Instalações da ESDRM um evento sobre empreendedorismo no Desporto.
‘Startups in Progress’ são relatos da criação de negócios pela voz de quem os fundou.
Nesta edição, contamos com os testemunhos dos fundadores de negócios inovadores da indústria do desporto e
que ainda estão na sua infância: DryDrill - Be Your Bike, Ahua Surf, Bikotel - Bike Friendly Hotels . Como é habitual
nos eventos Sportup, contamos com a presença de mais dois negócios de antigos alunos da Escola Superior
de Desporto de Rio Maior, ambos com atividade na indústria do health & fitness: Diogo Hen-riques e Roberto
Coelho . Convidámos novamente organizações incontornáveis no ecossistema empreendedor e de inovação: a
Massivemov, uma plataforma de crowdfunding Portuguesa, e o FabLab EDP.

Elemento efetivo eleito pelo corpo dos funcionários não docentes: Pedro Maria Nogueira Carvalho.
Este órgão é composto por vinte elementos, faltando ainda cooptar, seis personalidades externas de reconhecido mérito, não pertencentes à instituição, com conhecimentos e experiência relevante para o Instituto, os quais
são cooptados pelo conjunto dos membros eleitos, por maioria absoluta, nos termos dos presentes estatutos,
com base em propostas fundamentadas subscritas por, pelo menos, um terço daqueles membros.

ERASMUS - Financiamento 2013/2014

Curso Lesões nas Atividades Físico-Desportivas: Como Atuar?

Na sequência da candidatura do IPS ao Programa Aprendizagem ao Longo da Vida, programa setorial Erasmus
2013/2014, foi aprovado o financiamento de 59.159,00 €.

A Escola Superior de Desporto de Rio Maior realiza de 21 a 29 de Junho, a 3ª Edição do Curso de Formação
“Lesões nas atividades físico-desportivas: como atuar?

Esta verba será repartida pelas diferentes atividades, tais como: organização da mobilidade, mobilidade de estudantes para estudos, mobilidade de docentes para missões de ensino e mobilidade de pessoal para formação.

Tem como objetivo a identificação e prevenção das lesões desportivas prevalentes nas mais variadas modalidades desportivas quer em situação de aula quer em situação de treino bem como a identificação dos procedimentos e técnicas de intervenção adequadas às lesões desportivas previamente diagnosticadas
Mais informações em: http://www.esdrm.pt/

Sistema de Garantia de Qualidade no IPS
“ A Qualidade numa organização constrói-se e consolida-se pela mobilização do potencial humano de que a
mesma dispõe”

Revista da UIIPS
A Unidade de Investigação do Instituto Politécnico - UIIPS - iniciou a publicação de uma revista de caráter científico, o primeiro número datado de 06 de Junho do corrente ano, teve a responsabilidade editorial da equipa da
ESDRM. Os próximos números estarão a cargo das restantes Escolas.
A Revista da UIIPS, propriedade da Unidade de Investigação do Instituto Politécnico de Santarém, pretende ser
uma publicação periódica eletrónica que visa a divulgação das atividades de investigação, pesquisa, ensaio e
análise, desenvolvidas pela comunidade académica das cinco Escolas Superiores que constituem este Instituto.
Esta revista pretende corporizar, primordialmente, as dimensões de natureza técnico-científica e cultural, enquanto instrumentos de concretização da missão de desenvolvimento e investigação do IPS.
Para poder visualizar a Revista da UIIPS, consulte o site da Unidade de Investigação do IPS ou o seguinte endereço:
http://www.ipsantarem.pt/wp-content/uploads/2013/04/Revista-da-UIIPS_Vol1_2013_ISSN-2182-9608.pdf

No passado dia 27 de maio decorreu, como previsto na Escola Superior de Gestão e Tecnologia do IPS, o seminário “mobilizar pessoas no caminho para a excelência”, cuja abertura ficou a cargo do exmº sr. presidente do IPS,
seguindo-se uma apresentação do estadio do projeto, bem como da metodologia de trabalho.
Mais de quarenta participantes, de entre professores e outros colaboradores do IPS, desenvolveram as atividades
planeadas no âmbito das responsabilidades para as quais foram designados na qualidade de gestores de processo e de coordenadores locais de processo.
Relevamos o momento de interconhecimento entre todos os participantes, o que facilitou o desenvolvimento
dos oito workshops liderados pelos gestores de processo.
Cada workshop constituiu-se como o espaço de debate centrado no respetivo processo, permitindo aos intervenientes (gestores de processo e coordenadores locais de processo), promover o contacto interpares e aprofundar o conhecimento sobre o sistema de garantia de qualidade em construção.
O seminário terminou com a partilha pelos gestores de processo dos resultados de cada workshop, através da
apresentação ao grupo, das principais conclusões e da proposta de metodologia a seguir, aspetos que foram
discutidos com o pró-presidente para o SGQIPS, ao longo do dia e com cada grupo de trabalho.
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