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Mensagem aos Novos Alunos ano de 2013/2014
Mais uma entrada de novos alunos no Instituto Politécnico de Santarém, num ano de grandes dificuldades económicas dos agregados familiares, fazendo com que os novos estudantes precisem de um
apoio reforçado ao nível institucional e também dos colegas veteranos.
O abandono escolar por incapacidade financeira está a aumentar e têm que ser encontradas soluções
para inverter esta situação.
Da parte do Instituto continuamos a fomentar os protocolos com instituições de solidariedade e a apostar no mecenato, em conjunto com a Federação Académica de Santarém.
Um ensino de qualidade deverá ser orientado para a aquisição de competências dos nossos futuros
diplomados em termos de empregabilidade, sempre com a preocupação de adaptar os cursos às necessidades do mercado de trabalho e às realidades do mundo de hoje.
A nossa instituição preocupa-se com a formação dos novos alunos e particularmente com a sua integração na instituição e na comunidade. Tudo faremos para que tenham sucesso no futuro.
						

O Presidente do Instituto Politécnico de Santarém

							
Jorge Alberto Guerra Justino
							(Professor Coordenador Principal)

Resultados candidaturas ao IPS ano 2013/2014

Microsoft Surface RT

Terminado o prazo de matrículas das 1ª e 2ª fases de candidaturas ao ensino superior, publicam-se aqui os resultados das 5 escolas que compõem o IPS

Terminado o prazo de candidatura para aquisição do tablet Surface RT, disponível exclusivamente para o Ensino
Superior, entre 17 de Junho e 30 de Setembro de 2013, podemos afirmar que a comunidade do IPS aderiu a esta
campanha de forma positiva, tendo-se registado cerca de 150 pedidos.
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Aproveitamos para informar que, segundo informação da microsoft, devido à grande adesão a nivel nacional, o
prazo previsto para entrega dos equipamentos é de 4 a 8 semanas.

IPS - Sistema de Garantia de Qualidade
“No cumprimento do calendário de trabalhos da construção do Sistema de Garantia da Qualidade do IPS (SGQIPS), realizou-se no dia 08 de setembro uma reunião entre o Pró-presidente para o SGQ-IPS, Professor Doutor
José Amendoeira, e os gestores de processo.
O trabalho de compilação de informação realizado durante o mês de julho por cada gestor, com o apoio dos coordenadores locais de processo, foi analisado pela Pró-presidência durante o período de “paragem” (para a maior
parte dos intervenientes), e deu o “mote” para o reinício dos trabalhos de toda a equipa no mês de setembro.
Assim, a reunião realizada possibilitou a partilha da informação tratada no âmbito de cada processo, sendo que
permitiu clarificar as áreas ou pontos de interação, bem como consolidar o posicionamento de cada processo no
sistema. Está assim, dado mais um passo para a definição da estrutura documental do sistema, fase fundamental
que servirá de base à fase de implementação, e cujos trabalhos decorrem durante o mês de outubro.”

Acolhimento alunos Erasmus na ESGTS
Decorreu no passado dia 30 a sessão de boas vindas aos novos alunos Erasmus da ESGTS
Este semestre, a ESGTS irá registar um novo record de alunos Erasmus recebidos, com um total de 33, provenientes
dos seguintes países - Espanha (11), Polónia (10), França (3), Holanda (3), Lituânia (3) e Turquia (3). Este número que muito nos orgulha - é o reflexo do excelente trabalho que tem sido levado a cabo por todos aqueles que, ao
longo destes já 6 anos letivos, têm estado envolvidos na lecionação das UC Erasmus, mas também dos colegas
que acolhem e orientam os alunos Erasmus, nas UC lecionadas em português.

4º Workshop - Plano Estratégico 2014-2020
Realizar-se-á no próximo dia 05 de novembro, terça-feira,
no Auditório da ESGTS, em Santarém, pelas 14h30m, o 4º
Workshop, inserido nos trabalhos de elaboração do Plano
Estratégico do IPS.
O workshop será subordinado ao tema: “A Governança no
Ensino Superior Politécnico”.
Conta com a presença do Prof. Doutor Sobrinho Teixeira Presidente do Instituto Politécnico de Bragança
e do Prof. Doutor Rui Teixeira - Presiedente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo

A Matemática nos primeiros anos - Pré, 1.º e 2.º Ciclos - ESES
“O XVI Encontro Nacional de Professores – “A Matemática nos primeiros anos - Pré, 1.º e 2.º Ciclos” realiza-se nos
dias 18 e 19 de outubro de 2013 em Santarém, na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém.
O programa do encontro integra painéis, conferências e sessões práticas sobre diversos temas centrais do ensino
da Matemática, como Números e Operações, Geometria, Organização e Tratamento de Dados, Álgebra, Resolução de Problemas, Comunicação Matemática e Raciocínio Matemático.
O programa do encontro, a inscrição e o resumo das sessões estão disponíveis em www.apm.pt
Este Encontro destina-se a educadores de infância e professores do ensino básico e a todos os interessados em
educação matemática.
O Encontro está integrado numa ação acreditada na modalidade de curso de formação, num total de 15 horas.
O Curso de formação integra a participação presencial (12 horas) e uma sessão a distância com videoconferência
(3 horas). A inscrição na plataforma Moodle da APM, http://moodle.apm.pt/, é necessária para quem pretende
frequentar o Curso de formação ou ter acesso aos materiais disponibilizados.”

Programa de Bolsas Internacionais – Universidade de São Paulo

Provedor do Estudante - Balanço do Mandato

No âmbito da parceria com a Universidade de S. Paulo estão abertas novas oportunidades para intercâmbio
académico de docentes e de discentes (de graduação e de pós-graduação).

Após quatro anos de desempenho de atividade termina o mandato do primeiro provedor do estudante do Instituto Politécnico de Santarém. O cargo foi criado pelo novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior
(Lei 62/2007, 10 de setembro) e definido, em termos da legislação interna, pelo Estatuto do Instituto Politécnico
de Santarém (Despacho 56/2008, de 4 de novembro). O primeiro ato de posse realizou-se em setembro de 2009,
na sequência da designação da Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, sob proposta fundamentada
das associações de estudantes das unidades orgânicas do IPS.

Esta mobilidade acontecerá no contexto do Programa de Bolsas USP Internacional e de Bolsas para Professores
Visitantes Internacionais. No primeiro caso, alunos de graduação e de pós-graduação do IPSantarém, poderão
candidatar-se para permanecer na USP por período de seis a dezoito meses, envolvidos em atividades de ensino
e/ou pesquisa, com apoio financeiro institucional. Com o objetivo de aprimorar a organização e a coordenação
dessas atividades a distribuição das bolsas para discentes respeitará a abrangência geográfica dos Núcleos Internacionais da USP, localizados em quatro continentes, com sedes em Boston, Londres, Singapura e São Paulo.
Para apoiar a iniciativa a Universidade de São Paulo oferece até 15 bolsas por Núcleo Internacional, sendo a data
limite de apresentação de pré-candidaturas até 30 de outubro de 2013.
No que se refere aos docentes, a solicitação de bolsa, uma vez formulada e aprovada por um dos Departamentos
da USP, poderá subsidiar financeiramente a estadia do Professor Visitante por um período até 24 meses. As candidaturas serão recebidas em fluxo contínuo.
Informações adicionais referentes aos benefícios oferecidos e aos procedimentos para encaminhamento de candidaturas poderão ser consultadas no site www.usp.br/internacional.
O link www5.usp.br/apresentacao contém informações pormenorizada sobre a USP, na forma de vídeos, textos
e números que oferecendo uma visão abrangente e atualizada sobre a Universidade no passado, no presente e
no que ela se propõe a ser no futuro.

Gabinete de Projetos do IPS
Por despacho nº 87/2013 do Sr. Presidente do IPS, datado de 26 de Setembro de 2013, foi criado o Gabinete de
projetos do IPS por extinção do núcleo existente.
Este fato deve-se à necessidade de incrementar o reforço dos meios e competências do anterior núcleo, devido
ao orçamento plurianual da União Europeia, referente ao período de 2014-2020, o qual prevê que Portugal continue a receber o nível idêntico de dinheiros de Bruxelas, para apoio ao desenvolvimento do país, com prIoridades políticas da Estratégia 2020 como a Educação, Formação, Inovação e Investigação, tratando-se de uma
oportunidade importante para as Instituições do Ensino Superior.
Ao Gabinete de Projetos compete, designadamente:
a) Apoiar técnicamente a elaboração das propostas financeiras de candidatura a projetos de investigação e desenvolvimento;
b) Organizar os projetos e acompanhar a respetiva execução, em termos do orçamento contratado para o respectivo período de vigência;
c) Preparar os relatórios de execução financeira dos projetos nos moldes exigidos pelas entidades financiadoras
e os respetivos pedidos de financiamento;

Foi um desafio que abraçámos com entusiasmo e com o sentido de responsabilidade de quem irá trilhar um
caminho nunca antes percorrido. Foram quatro anos de um trabalho conjunto quer com os estudantes, nomeadamente com os seus representantes associativos, quer com todos os restantes órgãos e corpos (docentes
e funcionários não docentes) das unidades orgânicas do instituto e dos serviços centrais. Lançámos as bases
para o funcionamento deste novo órgão, foram tomadas algumas iniciativas, ajudámos na resolução de vários
problemas, intermediámos vários processos, colaborámos no debate de várias problemáticas. Apesar de todo o
trabalho desenvolvido, muito ficou por fazer e nem sempre conseguimos dar resposta a todas as solicitações, no
entanto, a experiência acumulada servirá naturalmente para a melhoria do funcionamento deste órgão.
Pelo desafio proposto e pela confiança depositada queremos deixar uma palavra de apreço e de agradecimento
à Prof. Lurdes Asseiro, ex-Presidente, e à Prof. Maria José Pagarete, ex-Vice-Presidente do Instituto Politécnico
de Santarém. Na pessoa do Emanuel Ferreira, ex-presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de
Educação de Santarém, o nosso sincero agradecimento aos representantes do estudantes que, ao proporem o
nosso nome, lançaram-nos nesta aventura. Na pessoa da Drª Susana Gervásio (Gabinete Jurídico do IPS), que foi
o nosso braço direito e que tantas horas nos dispensou, queremos agradecer, a todos os funcionários docentes
e não docentes das unidades orgânicas do IPS e dos serviços centrais, o espírito de colaboração e de interajuda
que sempre existiu. A todos, bem hajam.

Conselho Geral - Nomeação do Presidente e dos cooptados
No passado dia 20 de setembro realizou-se uma reunião do conselho geral para nomeação do seu presidente,
ficando o conselho geral a ter a seguinte composição:
Presidência do Conselho - Prof. Doutor João Manuel Ramalho Ribeiro.
Representantes dos Professores - Profª Coord. Maria da Costa Potes Franco Santa-Clara Barbas; Prof. Coord. Carlos
Manuel Marques Silva; Prof. Coord. Paulo Reis Branco Pardal; Profª Coord. Maria Teresa Pereira Serrano; Prof. Coord. José Joaquim Penedos Amendoeira Martins; Profª. Coordª. Rita Alexandra Prior Falhas Santos Rocha; Profª.
Coordª. Marília Oliveira Inácio Henriques; Profª Adj. Carla Isabel Russo Vivas; Prof. Coord. João Vitor Reis Gomes
Mendes; Prof. Adj. Júlio Manuel de Seixas Pereira Camelo e o Prof. Adj. Abel Francisco de Oliveira Santos.
Representantes dos estudantes das escolas - Emídio Emanuel Campos Vieira, Sandro Pereira Silva e Inês Patrícia
Freitas Marques.
Representante do pessoal não docente - Dr. Pedro Maria Nogueira Carvalho.
Representantes da Comunidade - Prof. Doutora Amélia Pilar Grases Santos Silva Rauter(pelo IPS); Dr. Silvino Manuel Gomes Sequeira (pela ESDRM); Prof. Doutor Alexandre Paulo Fernandes Varela Simões Caldas (pela ESES)
Dra. Maria Salomé Rafael (pela ESGTS) e Dr. Sérgio David Lourenço Gomes (pela ESSS)

d) Assegurar o expediente e arquivo da informação própria do setor.
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