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A ESGTS acolhe 15.ª Conferência ECKM
A Escola Superior de Gestão e Tecnologia do IPSantarém vai acolher a 15ª European Conference on
Knowledge Management - ECKM 2014. Este evento vai realizar-se a 4 e 5 de Setembro de 2014.
Esta conferência tem como tema principal a Gestão de Conhecimento, alavancada pelas tecnologias de
informação e comunicação, área cada vez mais importante na otimização dos recursos nas organizações.
Neste sentido a ESGTS ganha reconhecimento e prestigio ao ter sido escolhida pelos parceiros como entidade acolhedora da 15ª conferência ECKM, assim como toda a região de Santarém, pela oportunidade
de divulgação da sua cultura e hospitalidade das suas gentes.
Para mais informações recomenda-se que consulte a página da ACPI – Academic Conferences Publishing International no seguinte endereço: http://academic-conferences.org/eckm/eckm2014/eckm14home.htm

Microsoft Surface RT

ESGTS promove Curso Intensivo de Língua e Cultura Portuguesa

A Microsoft lançou uma oferta limitada de preços especiais para aquisição do tablet Surface RT, disponível exclusivamente para o Ensino Superior, entre 17 de Junho e 30 de Setembro de 2013.
De forma a disponibilizar o acesso dos alunos, docentes e funcionários do IPSantarém à campanha promovida
pela Microsoft, informa-se que o procedimento a adotar, até 27 de Setembro, é o seguinte:

Nas primeiras duas semanas de Setembro, a ESGTS organizou um Curso Intensivo de Língua e Cultura Portuguesa (EILC). Este curso foi o resultado de uma candidatura apresentada pelo Instituto (através da ESGTS, onde
tiveram lugar as aulas), junto da Agência ProAlv – gestora do programa Erasmus – e obteve um financiamento
que permitiu suportar todas as suas despesas de organização e funcionamento. É de realçar que este foi o segundo ano seguido em que a candidatura do IPS foi selecionada, juntamente com outras 17 instituições de ensino
superior e que, desta vez, foi também financiada a candidatura à realização de um curso de inverno, que terá
lugar no início de fevereiro.

ALUNOS/DOCENTES/FUNCIONÁRIOS
1.Os alunos/docentes/funcionários interessados devem deslocar-se aos serviços de aprovisionamento dos
serviços centrais do IPSantarém;
2.Preencher formulário ;
3.Efetuar pagamento na tesouraria do IPS;
4.A encomenda é processada junto da Microsoft;
5.Rececionados os equipamentos, os alunos/docentes/funcionários serão contatados para entrega dos mesmos.
6.Se optar por fazer o pagamento por transferência bancária deve:
7.Efetuar pagamento para o NIB 0781.0112.0000.0006.6161.1
8.Enviar comprovativo da transferência bancária assim como formulário devidamente preenchido (com letra
legível) para o seguinte endereço eletrónico helena.bento@sc.ipsantarem.pt

O curso foi lecionado por docentes da ESGTS, e incluiu três módulos de ensino (Língua Portuguesa, História e
Cultura Portuguesa, e Sociedade Portuguesa) e três visitas guiadas, ao centro histórico de Santarém, a Almourol,
Tomar e Fátima e a Sintra, Cascais e Lisboa.
Frequentaram o curso 20 jovens de 9 países diferentes que, depois desta estadia em Santarém, irão realizar uma
mobilidade Erasmus em instituições que vão do Porto a Évora (incluindo, três deles, a ESGTS, e dois deles a Escola
Superior de Desporto de Rio Maior). Todos eles tiveram, assim, oportunidade de iniciar a sua aprendizagem de
língua portuguesa no nosso instituto, e ficar a conhecer os dados mais relevantes da nossa história, cultura e
sociedade.

Mais informações consulte o seguinte endereço: http://www.ipsantarem.pt/arquivo/6419

IPS - Reforço segurança dos domínios
O Instituto Politécnico de Santarém - entidade pertencente à comunidade RCTS - assinou todos os domínios
e subdomínios que estão sob sua gestão com DNSSEC. A FCCN destacou no seu site esta importante iniciativa
demonstrativa de que esta entidade também aposta na segurança dos seus recursos e infra-estruturas técnicas,
aspeto cada vez mais importante para a própria segurança das instituições.

Estagiários Erasmus no IPS
O IPS tem estado a acolher, desde o início de julho até
ao fim de setembro, dois estudantes ucranianos, que
se encontram a realizar um estágio profissional de 3
meses no IPS, ao abrigo do programa Erasmus Placements.
O referido estágio foi acordado com a universidade
que os estudantes frequentam (Academy of Business
in Dabrowa Gornicza, da Polónia, nosso parceiro Erasmus) e prevê que os estudantes realizem um período
de trabalho em cada uma das unidades orgânicas do
IPS, nos serviços centrais e no Centro Europe Direct.
Maryna Korol - O meu nome é Maryna Korol. Tenho 22 anos, nasci na Ucrânia e frequento um mestrado em
Gestão de Recursos Humanos. Este verão, tive uma boa oportunidade para explorar um país que não conhecia e
para trabalhar, através do programa Erasmus. Escolhi Portugal por causa do seu exotismo, pela grande diferença
para o mundo que eu conhecia antes, pela cultura interessante e pelo oceano.
Mykola Kazarov - O meu nome é Mykola Kazarov, tenho 27 anos e estou a frequentar um mestrado em Computação gráfica. Este verão tive a oportunidade de fazer um estágio, através do programa Erasmus, e com isso ter
uma nova experiência profissional. Tive uma oferta interessante do Instituto Politécnico de Santarém, e portanto
vou cá estar até ao final de Setembro, a desenvolver atividades relacionadas com a organização da mobilidade
internacional do IPS.

IPSantarém e Universidade Municipal São Caetano do Sul - Convénio
O instituto Politécnico de Santarém (IPS) e a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), situada no
Estado de São Paulo, Brasil, estabeleceram um convénio de cooperação tendo como objetivos gerais estimular
a investigação, o desenvolvimento da docência nas áreas de interesse comum , promover e facilitar a mobilidade
de docentes e investigadores e ainda fortalecer a mobilidade de estudantes de graduação e de pós-graduação.
Para ter acesso ao texto integral do convénio poderá faze-lo através da plataforma GDOC, no módulo Protocolos

E-SKILLS - Competences for Collaboration and Knowledge Sharing in Digital Society
Na sequência do processo de seleção das candidaturas à ação Programa Erasmus - Programas Intensivos - IP
2013,a candidatura enviada pelo Instituto Politécnico de Santarém,, com o título E-SKILLS - Competences for Collaboration and Knowledge Sharing in Digital Society, foi novamente aprovada.
Este programa já decorreu este ano na ESES de 11 a 30 Julho : http://eskills-ip.weebly.com/, e contou com a
presença de 7 participantes da Pädagogische Hochschule SchwäbischGmünd / University of Education da Alemanha e 12 participantes da Universității de Vest din Timișoara da Roménia.
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