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desafios” 

Plataforma AUTHENTICUS

Sistema Garantia e Qualidade do IPS

Rede Network do IPS torna-se “case study” da empresa
Enterasys

2ª Edição do Curso Master Erasmus Mundus

Cultura Avieira a Património Nacional

III Encontro das Instituições e Unidades de e-Learning do 
Ensino Superior, eL@IES 2013

Programa ERASMUS+

Atribuição da ECHE ao IPS

NATAL DE ESPERANÇA

Em tempos de austeridade, o ânimo da co-
munidade do Instituto Politécnico de San-
tarém não é elevado e há um certo descon-
tentamento e receio do futuro. No entanto, 
presentemente, o Instituto apresenta uma 
forte sustentabilidade e importantes proje-
tos.
Todos têm contribuído para o sucesso da 
instituição, funcionários docentes e não do-
centes, estudantes e os nossos parceiros de 

trabalho.
O nosso rumo é o do desenvolvimento e a 
nossa principal missão é a da valorização da 

região.
Enfim! Estamos no bom caminho.
Desejamos um Natal de esperança.

O Presidente
Jorge Justino
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Avaliação das Unidades de I&D e identificador ORCID iD

Como é do seu conhecimento a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) vai levar a cabo um exigente exer-
cício de avaliação das unidades de I&D que integram o sistema científico e tecnológico nacional. Para identificar 
a melhor forma de recolher e tratar a informação bibliométrica dos investigadores, a FCT optou por recolher a 
informação bibliométrica das unidades através do recurso a um identificador único associado a cada um dos 
investigadores integrados nas equipas de investigação.Com base na informação recolhida e nos estudos efetu-
ados, a FCT, com a colaboração próxima da DGEEC, decidiu adotar como identificador único para os investiga-
dores o ORCID iD, atribuído pelo consórcio internacional ORCID (Open Researcher and Contributor ID, www.
orcid.org). Este é um consórcio interdisciplinar, governado pela comunidade científica, de acesso aberto e sem 
fins lucrativos.

Entre outras vantagens técnicas, o identificador ORCID iD é reconhecido pelas principais bases de dados inter-
nacionais de indexação de produção científica (e.g. Web of Knowledge, Scopus, PubMed), permitindo a impor-
tação de listas de publicações diretamente destas fontes; permite também a associação com outros sistemas de 
identificação em uso (e.g. Researcher ID e Scopus Author ID); foi ou está a ser adotado por importantes grupos 
editoriais (e.g. Elsevier, Springer, Nature Publishing Group) e agências de financiamento (e.g. NIH).

A obtenção de um identificador ORCID iD é gratuita e simplifica processos técnicos e burocráticos, permitindo 
que apenas um registo seja usado para identificar um investigador perante múltiplas entidades. O registo dos in-
vestigadores na plataforma ORCID será necessário para a componente de bibliometria do processo de avaliação 
das unidades de I&D 2013. Para obter informação adicional e um guião de auxílio ao registo poderá consultar o 
seguinte endereço.
http://www.fct.pt/apoios/unidades/avaliacoes/2013/analise_bibliometrica.phtml.pt

Plataforma AUTHENTICUS

A Plataforma Authenticus - Autenticação de publicações científicas da autoria de investigadores de instituições 
portuguesas, desenvolvida por uma equipa da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e apoiada pela 
FCT, já se encontra disponível.

Esta plataforma tem como principais objetivos: associar de forma automática autores de publicações a investiga-
dores e instituições portuguesas; permitir que os investigadores, de forma simples e eficaz, confirmem ou anu-
lem as publicações que lhe foram associadas; ajudar os investigadores a propagarem as suas publicações para 
repositórios da sua instituição, ou da FCT, evitando a inserção manual em múltiplas entidades; fornecer indica-
dores bibliométricos centrados no investigador, na área científica, ou na instituição; fornecer aos investigadores 
e instituições interfaces especializadas para acesso à sua informação.
Para ter acesso a esta plataforma e a mais informação deverá consultar o seguinte endereço:
https://authenticus.up.pt/pt.

CONGRESSO “Investigação, Inovação e Tecnologia: novos desafios”

6 e 7 de Fevereiro de 2014
Mais uma vez, informamos e recordamos a comunidade educativa do IPSantarém, sobre alguns aspetos impor-
tantes sobre o II Congresso da UIIPS - “Investigação, Inovação e Tecnologia: novos desafios”, nomeadamente:
INSCRIÇÕES: Até ao dia 27 de Janeiro de 2014 (inclusive): gratuita; depois do dia 27 de Janeiro de 2014: 10 euros 
(NIB do IPS: 0781 0112 0000 0006 4871. Enviar o comprovativo de pagamento para congresso.uiips@gmail.com). 
A inscrição deve ser feita no link: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE56U3ZKRGx1VnB
sRmxzQzhZcmZuM1E6MQ
A submissão de resumos para comunicações/posters: Até 13 de Janeiro de 2014 (até às 23:59) informação de 
aceitação: Até 20 de Janeiro de 2014
Mais se informa que o programa definitivo será em breve divulgado na página da UIIPS, no site do IPSantarém. 

XXI Jornadas da Prática Profissional

Realizaram-se nos dias 8 e 9 de Novembro, na Escola Superior de Educação de Santarém, as XXI JORNADAS DA 
PRÁTICA PROFISSIONAL, com o tema: “O segredo do Homem é a própria Infância - Pensar em Educação com João 
dos Santos”. 
Esta iniciativa associou-se às comemorações do centenário do nascimento de João dos Santos, psicanalista e 
pedagogo, que deixou um contributo ímpar na Saúde Mental Infantil em Portugal, na Educação de Infância, nas 
Ciências da Educação e na Pedagogia, num permanente diálogo com a cultura e a sociedade. A atualidade da 
dimensão ética e humana que fundamenta toda a sua obra e o seu pensamento foi trazida a estas Jornadas pelos 
numerosos conferencistas, intervenientes nos diversos painéis e dinamizadores dos ateliers de expressões para 
crianças e adultos, convidados e docentes da Escola Superior de Educação, entre os quais Emílio Guerra Salgue-
iro, Pedro Strecht, Maria Eugénia Branco, Fernanda Ramos, Clara Castilho, Teresa Garcia, António Wagner Diniz, 
Armando Leandro, João Sousa Monteiro, Ana Mourato, Joana Oliveira, Maria Teresa Sá, Gracinda Hamido, Sílvia 
Madeira, Maria João Cardona, Helena Luís, Marta Tagarro, Teresa Cláudia Tavares, Ana Margarida Togtema, Ana da 
Silva, Célia Barroca, Clara Brito e Teresa Cavalheiro. O Encontro, transmitido também em direto pela net, terminou 
com um concerto de Jazz com o saxofone alto Omar Hamido. Harmoniosamente enlaçados, afeto e pensamento, 
saberes e sabedoria, educação e desenvolvimento, vivificaram a comunidade educativa e prestigiaram o nosso 
Instituto. Todo o material das Jornadas será tratado e futuramente disponibilizado pelo CTEC. 

Erasmus Mundus – Escola Superior de Saúde

Por deliberação da A3Es, comunicada ao Instituto em 17 de Dezembro de 2013, o Mestrado Erasmus Mundus em 
Enfermagem de Emergência e Cuidados Críticos, foi creditado por cinco anos. Esta deliberação é mais um passo 
forte em frente no caminho da Internacionalização da Escola Superior de Saúde em particular e do IPSantarém 
em geral.



Rede Network do IPS torna-se “case study” da empresa Enterasys

A notícia, divulgada há alguns meses nos meios de comunicação em Portugal, associada à infra-estrutura de 
Rede existente no Instituto Politécnico de Santarém mereceu agora, por parte da empresa Enterasys, fabricante 
Mundial de Networking, maior destaque, sendo objecto da criação de um case study, disponibilizado desde este 
fim-de-semana no seu site world wide em :

http://www.enterasys.com/company/literature/portugal-cs.pdf

O CIIPS está assim de parabéns!

Sistema Garantia e Qualidade do IPS

No passado do 28 do mês de novembro reuniu o Conselho para Avaliação e Qualidade do IPSantarém onde foi 
apresentada a proposta de Sistema de Garantia e Qualidade; estrutura documental e Manual da Qualidade. Na 
apreciação feita pelos conselheiros foi unânime o parecer muito positivo por parte de todos. O IPSantarém é de-
tentor de um Sistema de Garantia da Qualidade. De salientar a notória e expressa satisfação por parte de todos 
os conselheiros, pela apresentação feita pelo Pró-Presidente do SGQIPS.  

No passado dia 2 de dezembro o Sr. Presidente do IPSantarém submeteu à A3ES a manifestação de interesse 
para a certificação do Sistema de Garantia da Qualidade do Instituto Politécnico de Santarém, de acordo com o 
calendário da Agência, a saber:
- Apresentação da declaração de interesse, por parte das instituições - até 2 de dezembro de 2013.
- Seleção das instituições para participar na Auditoria de Sistemas Internos de Garantia de Qualidade em 2014 – 
durante o mês de dezembro.
- Workshop com as instituições participantes – janeiro (data a definir pela A3ES).
- Submissão dos relatórios de autoavaliação na plataforma da A3ES- até 17 de março de 2014.
- Visitas às instituições – maio a outubro de 2014.  

E agora? Trabalho e mais trabalho para encetarmos todos, sob coordenação do Pró-Presidente e a liderança dos 
gestores de processo, com o envolvimento da gestão de topo de todas as entidades, a implementação do Siste-
ma no terreno. Oportunamente todos nós poderemos aceder à estrutura documental e ao Manual da Qualidade 
no GDOC, acesso e utilização que será alvo de nota informativa do Exmº Sr. Presidente do Instituto Politécnico de 
Santarém. Uma palavra de apreço, ao auditor coordenador interno e auditores internos, bem como à comissão 
de acompanhamento do SGQIPS, pela relevância que terão em todo este percurso, na sequência do trabalho 
desenvolvido até aqui.
“A Qualidade numa organização constrói-se e consolida-se pela mobilização do potencial humano de que a 
mesma dispõe” IN: “Últimas, Maio 2013.”

2ª Edição do Curso Master Erasmus Mundus 

A Escola Superior de Saúde de Santarém e o IPS acolheram no dia 06 de Dezembro os estudantes da 2ª edição 
do curso Master Erasmus Mundus em Enfermagem de Emergência e Cuidados Críticos, numa parceria com a 
Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, a Universidade de Oviedo (Espanha) e a Universidade de 
Metropolia (Finlândia).

Os estudantes do curso master são provenientes de países europeus, embora a maioria venha de países terceiros 
como as Filipinas, Paquistão, Nepal, Uganda e Etiópia, entre outros.

Cultura Avieira a Património Nacional

O processo de candidatura “A Cultura Avieira a Património Nacional “ foi aprovado no dia 15 de Novembro pelo 
INALENTEJO. Este projeto tem de despesa elegível o valor global 331.992,52€, tendo sido assinado contrato no 
passado dia 5 de Dezembro com um prazo de execução de 24 meses.

Este processo é o culminar de um persistente trabalho que, ao longo dos anos, o Instituto tem levado a cabo.

III Encontro das Instituições e Unidades de e-Learning do Ensino Superior, eL@IES 2013

No dia 17 de Dezembro realizou-se a 3ª edição do eL@IES, nas instalações da Reitoria da Universidade de Lisboa.
O “keynote speaker” deste ano foi um reputado especialista: Terry Anderson, professor da Universidade de 
Athabasca, a “Universidade Aberta do Canadá, o tema de este ano foi “e-Learning e Acesso Aberto”, tema par-
ticularmente oportuno numa altura em que é cada vez maior a oferta de conteúdos e cursos universitários 
disponíveis gratuitamente on-line, um pouco por todo o mundo (eg. os MOOCs), dando origem a um campo de 
oportunidades e desafios incontornáveis para as instituições portuguesas.

Presentes estiveram não só as unidades de e-Learning responsáveis pela implementação desta modalidade de 
ensino e aprendizagem nas respetivas instituições, como também docentes e investigadores e ainda empresas 
do sector.

De realçar que, este ano, a Escola Superior de Educação participou, quer enquanto membro organizador do En-
contro, quer também nos vários painéis. 

Programa ERASMUS+

No âmbito da REDE “TIC e SOCIEDADE” e do Mestrado em Educação e Comunicação Multimédia realizou-se no 
passado dia 26 de Novembro, na Escola Superior de Educação uma apresentação do Programa Erasmus+, pelo 
Dr. Carlos Sousa, da ProAlv.
Foi convidada toda a comunidade educativa do Instituto Politécnico de Santarém, tendo sido facilitado o acesso 
direto à apresentação através do site definido para o efeito.
Devido à importância do assunto em questão, informa-se que a apresentação eletrónica do Dr. Carlos Sousa 
está disponível no site do IPSantarém, assim como o registo em vídeo do próprio evento. Para consultar os 
documentos deverá aceder ao seguinte endereço:

http://www.ipsantarem.pt/arquivo/category/eventos
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Atribuição da Erasmus Charter for Higher Education ao IPS 

A Comissão Europeia divulgou no passado dia 6 de Dezembro, os resultados da candidatura à Erasmus Charter 
for Higher Education: a candidatura do IPS foi aprovada para o período 2014-2020. É a concessão desta carta 
que permite concorrer a financiamento e permite realizar as atividades abrangidas pelo projecto Erasmus Plus, 
nomeadamente a realização de Acordos Interinstitucionais para a mobilidade de estudantes e docentes.


