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3º Workshop - Plano Estratégico 2014-2020
Realizar-se-á no próximo dia 04 de julho, quintafeira, no Auditório da ESDRM, em Rio Maior, pelas
14h30m, o 3º Workshop, inserido nos trabalhos de
elaboração do Plano Estratégico do IPS.
O workshop será subordinado ao tema: “Investigação e Desenvolvimento: Potencialidades e
Oportunidades”.
Conta com a presença do Prof. Doutor Paulo Pereira – Vogal do Conselho Diretivo da FCT.

ESGTS/Global Management Challenge

IPS adere ao U - Multirank

4 equipas de ESGTS na 2.ª fase do GMC
Terminou a 1.ª fase do Global Management Challenge.
Num total de 448 equipas em jogo passaram à 2.ª fase 64 equipas (vencedoras de cada grupo): 4 equipas são da
ESGTS!!!

O Instituto Politécnico de Santarém candidatou-se a integrar o projeto U-Multirank, lançado pela Comissão Europeia, com objetivo de criar um sistema de classificação das instituições de ensino superior, baseado numa
metodologia que reflita a variedade de dimensões e características, que existem nos sistemas de ensino superior
na Europa e em todo o mundo.

As 4 Equipas da ESGTS apuradas para a 2.ª fase:

Na conferência de lançamento deste projeto, em janeiro de 2013, foi definido como objetivo inicial a participação de cerca de 500 instituições.

IEFP/ILHÉUS
José Lino Jardim Gouveia (Gestão de Empresas - 1.º ano); Vanessa Fernandes da Silva (Gestão de Empresas - 3.º
ano); Cristina Maria Jardim Gouveia (Gestão de Empresas - 2.º ano); Lijânya Vera Cruz V. N. Ramos (Gestão de
Empresas - 3.º ano)
TAGUSGÁS/ESGS TEAM
Ricardo Jorge Martins Manique (Gestão de Empresas - 3.º ano); Liliana Filipa Franco Gomes (Gestão de Empresas
- 3.º ano); Márcia Elisabete Nogueira Gomes (Gestão de Empresas - 3.º ano); Joana Fernandes Caldeira (Gestão
de Empresas - 3.º ano); Rafaela Costa do Rosário (Gestão de Empresas - 3.º ano)
INTRUM JUSTITIA/MONIM
Paulo Mendonça (Recém Licenciado em Gestão de Empresas - ESGTS); Isabel Matias (Recém Licenciado em
Gestão de Empresas - ESGTS): Frederico Caldas (ISEL)
TAGUSGÁS/IPSANTARÉM-ESTG
Susana Leal (Professora ESGTS); Maria Goreti Dâmaso (Professora ESGTS); Carla Vivas (Professora ESGTS); Sandra
Oliveira (Professora ESGTS); Ilídio Lopes (Professor ESGTS)

Os primeiros resultados do ranking deverão estar disponíveis em finais de 2014. O U-Multirank conta com um
orçamento de dois milhões de euros para o período de 2013/2014, no âmbito do Programa Aprendizagem ao
Longo da Vida.
Mais informações em: http://www.u-multirank.eu/

Política de Acesso Aberto da FCT
No sentido de motivar o desenvolvimento contínuo das políticas de Acesso Aberto a nível nacional, a FCT
(Fundação para a Ciência e Tecnologia), pretende participar de forma ativa, na implementação de estratégias
neste âmbito para a investigação que financia.
De forma a apoiar o acesso sem restrições aos resultados da investigação que resulta de financiamento público,
a FCT apresentou no passado dia 17 de junho a sua proposta de Política de Acesso Aberto.

ESDRM - Curso de introdução aos modelos econométricos

Nessa sessão foi solicitado aos representantes das instituições de ensino superior presentes, que divulgassem o
endereço eletrónico onde se encontra a proposta e outras informações necessárias, com vista à recolha de sugestões e comentários, por parte dos públicos, direta e indiretamente ligados a esta Fundação.

De 4 a 6 de julho irá realizar-se o curso de introdução aos modelos econométricos na ESDRM.

Mais informações em: http://www.fct.pt/dsi/eciencia/index.phtml.pt

‘Pretende-se dar resposta à necessidade de aquisição de conhecimentos sobre a utilização e aplicação de modelos econométricos no âmbito da gestão do desporto, pela estimação, avaliação e interpretação de modelos
cross-section, panel data e modelos de series temporais, com recurso à utilização de programa estatístico. O
curso articulará a componente conceptual, metodológica e instrumental de modo a permitir aos participantes
desenvolverem estudos empíricos de forma autónoma e publicarem os resultados das suas pesquisas.
Mais informações em : http://www.esdrm.pt/Documentos/Formacao/Ficheiro_VerMais_Curso%20Modelos%20
Economet%20ESDRM%20SAC%20GD%20Vesr2.pdf

Revista da UIIPS
A edição número 2 da Revista da UIIPS já foi editada, desta vez da responsabilidade da ESAS.
Para poder visualizar este número, 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_Vol2_2013_AGRARIA_ISSN-21829608.pdf.

ESES - Inauguração do Fablab
Foi inaugurado no passado dia 18 de Junho na ESES o laboratório do Fablab, uma tecnologia inovadora que permite “imprimir” objetos em 3D através de uma impressora e de software
específicos.
Esta é a tecnologia que a ESES passa a ter disponível e que estará ao serviço da comunidade interna e externa do Instituto
Politécnico. Na prática, este laboratório incorpora outros equipamentos de moldagem 3D virtual de objetos que depois são
tornados realidade em protótipos de plástico. Além da impressora, o laboratório dispõe de corte a laser, corte de vinil, fresa
grande e fresa de precisão. Trata-se da primeira infraestrutura
do género na região mas esta é uma tecnologia há muito tempo utilizada por grandes empresas a nível mundial e nacional.
O Projeto foi financiado pelo INALENTEJO no âmbito do Programa Operacional do Alentejo, incluído no PCTA (Parque de
Ciência e Tecnologia do Alentejo).
Ficha Técnica:
Diretor: Helder Pereira

Redação: Dina Rocha | Paulo Gomes

Design e Fotografia: Ana Neto | Daniela João

Últimas nº

14

