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Eleição do Presidente do IPSantarém
Nos termos do disposto pelo artigo 86º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES),
aprovado pela Lei nº 62/2007, de 10 de setembro, do artigo 19º, nº 2 al. a) dos Estatutos do Instituto
Politécnico de Santarém (IPS) e do artigo 5º do Regulamento de Eleição do Presidente do IPS, aprovado
em 22/09/2009 pelo Conselho Geral do Instituto, torno público que, de 16 a 29 de janeiro de 2014, se
encontra aberto o prazo para apresentação de candidaturas à eleição do Presidente do IPS.
O processo eleitoral encontra-se regulado no Regulamento de Eleição do Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, para consulta na página principal do IPS em www.ipsantarem.pt.
Mais se informa que a documentação de suporte à candidatura se encontra disponível no sítio do Instituto supra referido bem como no Secretariado da Presidência do IPS.
Santarém, 09 de janeiro de 2014
O Presidente do Conselho Geral do IPS
Doutor João Manuel Carvalho Ramalho Ribeiro

II Congresso da UIIPS

Almoços Temáticos na Tertúlia do IPS

Dias 6 e 7 de Fevereiro terá lugar o III Congresso da
UiIPS. Neste evento destacamos a presença dos ilustres conferencistas:

Realizou-se no passado dia 8 o primeiro almoço temático na tertúlia sob o tema Empreendedorismo.
A realização destes almoços têm como principal objetivo criar momentos de convívio, através de um tema e de
uma refeição partilhada.
Estes almoços realizar-se-ão no Espaço Tertúlia do Instituto Politécnico de Santarém (IPS), todas as quartas-feiras
da primeira semana de cada mês, das 12:30 às 14:00.
Na primeira meia hora, das 12:30 às 13:00, lança-se um tema, previamente escolhido. Durante o almoço, das
13:00 às 14:00, refletimos e discutidos sobre o tema.
Os almoços destinam-se a toda a comunidade (docentes, não docentes e estudantes) de cada escola, nomeadamente Escola Superior de Educação, Escola Superior de Gestão e Tecnologia, Escola Superior Agrária, Escola
Superior de Saúde e Escola Superior de Desporto, aos Serviços Centrais do IPS e aos SAS.
Estão abertas inscrições até cinco elementos destas seis unidades orgânicas do IPS, três docentes ou não docentes e dois estudantes para cada almoço. Caso não se consigam preencher as vagas de algumas unidades
acima indicadas, podem ser aceites mais inscrições de outra unidade. Para além das pessoas acima referidas,
incluem-se para estar neste almoço o Provedor do Estudante, Prof. George Camacho; a Dra. Georgette Lima, a
Dra. Edite Duarte e a Dra. Cristina Ferreira dos Serviços de Ação Social; a coordenadora da Tertúlia do IPS, Prof.
Ana da Silva; as animadoras estagiárias do curso de Animação Cultural e Educação Comunitária, Alexandra Augusto e Beatriz Couto.
Para que possam participar nestes almoços, as pessoas devem fazer uma inscrição prévia, preenchendo uma
ficha, fornecida pelas animadoras, na qual ficará registado que alimentos poderão trazer, assim como sugestões
de temas para os almoços seguintes.
O primeiro tema foi escolhido pela organização dos almoços, mas para os almoços seguintes, contamos com
sugestões de temas feitas pelos/as participantes nos almoços. Precisamos de receber estas sugestões até ao final
do mês de Janeiro.

- Bart Ooijen (Comissão Europeia, DG de Educação e
Cultura)
- Daniela Caporossi (Universidade de Roma)
- Constantino Sakellarides (Universidade Nova de Lisboa)
- Paulo Bártolo (Diretor do Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentado de Produto)
No momento estão inscritos 136 participantes. As inscrições permanecem abertas gratuitamente até dia 27 de
Janeiro.

Cursos de curta duração 2014 - ESAS
A Escola Superior Agrária (ESAS) do Instituto Politécnico de Santarém vem comunicar a realização de um ciclo de
Cursos de Curta Duração no ano de 2014, o qual se pretende manter com carácter anual.
Este ciclo tem como objectivo dotar os participantes das ferramentas básicas, teóricas e práticas, que lhes permitam a realização dos objectivos específicos de cada Curso em contexto individual, contribuindo desta forma
para a aprendizagem ao longo da vida, para a colmatação de necessidades sentidas na população em geral, e
contribuindo para o estreitamento das relações da ESAS com a comunidade.
Cada Curso de Curta Duração será dedicado a um tema específico de interesse nas áreas Científicas de Agronomia e Ciências dos Alimentos e serão abertos à participação de toda a Comunidade.
Convidamos assim todos os interessados com interesses profissionais, pessoais ou outros nas temáticas abrangidas por estes Cursos de Curta Duração a participarem.
Neste âmbito realiza-se já no próximo dia 17 de janeiro o curso de Excel – Exploração de Dados; Excel – Fórmulas
e Funções.
Inscrições, pagamentos e outras informações na página da ESAS em:
http://si.esa.ipsantarem.pt/esa_si/web_base.gera_pagina?P_pagina=1349501

IPSantarém.verde - workshop Portugal sem Beatas
No âmbito do projeto Portugal sem Beatas no qual o IPSantarém participa como parceiro, realizár-se-á no próximo dia 16 de janeiro, no auditório da ESE um workshop, o qual terá como principal objetivo dar a conhecer e
promover esta temática à comunidade educativa, com a seguinte ordem de trabalhos:
10.00h l Receção e acreditação
10.30h l Sessão de Abertura pela Moderadora Prof. Dina Rocha
Projeto Portugal sem Beatas | Vídeo de apresentação do Projeto
Jorge Oliveira – Formando do Curso Educação e Comunicação Multimédia
Vídeo da 1ª Recolha e apresentação sumária do Projeto Papabeatas
Marisa Correia – Cocoordenadora do projeto IPSantarem.verde
Ivanete Santana e Marisa Matos – Estagiárias de Educação Social do projeto IPSantarem.verde
“Projeto verde em ação”
Manuel Nobre – Portugal sem Beatas (núcleo de Santarém)
- As bases da expansão do movimento para além de Lisboa
- Recolha seletiva e a busca de respostas para reciclagem deste resíduo
Ligação via skype com o artista plástico João Leonardo entusiasta e parceiro do projeto Portugal sem Beatas.
Dinamização realizada pelos estudantes de Animação Cultural e Educação Comunitárias no espaço exterior da
ESES
13.00h l Encerramento dos trabalhos

SGQIPS - Sistema de Garantia de Qualidade do IPS
O Sistema de Garantia da Qualidade do Instituto Politécnico de Santarém (IPS) encontra-se em implementação
em todas as Unidades do IPS, Serviços Centrais e Serviços de Ação Social, desde dezembro de 2013.
O Manual da Qualidade e a estrutura documental relativa aos sete (7) processos encontra-se acessível no Sistema
de Gestão Documental (GDOC) de acordo com níveis de acesso, constituindo-se de crucial importância a utilização por todos os intervenientes, por forma a permitir a monitorização da efetividade do mesmo no concreto
da atividade inerente a cada processo e logo, à missão do Instituto.
“ A Qualidade numa organização constrói-se e consolida-se pela mobilização do potencial humano de que a
mesma dispõe” IN: “Últimas, Maio 2013”

Programa E-Skills
O Programa Intensivo - E-SKILLS Competences for Collaboration and Knowledge Sharing in Digital Society –
Coordenado pela professora Doutora Ana Loureiro e que decorreu entre setembro de 2012 e agosto de 2013,
envolvendo a ESES e mais dois parceiros (Universidade Alemã de Schwäbisch Gmünd e Universidade Romena
de Timisoara) está no segundo ano de desenvolvimento. O Relatório Final do 1º ano de funcionamento emitido
pela Agência Nacional PROALV aponta o projecto como um bom exemplo de curso que pode ter continuidade
na candidatura a parcerias estratégicas no âmbito do Programa Comunitário 2014-2020. Parabéns aos promotores da iniciativa!
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