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       Fevereiro de 2014

Agenda:

Eleições Presidente IPSantarém

ESDRM - Visita Estudo dos Alunos do Curso de Gestão 
das Organizações Desportivas

II Congresso da UiIPS

Jornadas FCCN em Évora

6º Workshop - Plano Estatégico do IPS

Lançamento do Livro “Sou Feliz à Minha Maneira”.

Projeto TIC e Sociedade

Nova Direção da ESES

Curso Intensivo de Português para alunos Erasmus

Programa TEMPUS

Revistas UiIPS

Eleições Presidente IPSantarém

Decorrido o prazo para apresentação de candidaturas à Presidência do IPSantarém, concorrem ao ato 
eleitoral o atual Presidente Prof. Jorge justino e o anterior Presidente do Conselho  Geral, Prof. Alexandre 
Caldas.



Jornadas da FCCN

Realizou-se de 5 a 7 de fevereiro, em Évora mais umas Jornadas da FCCN. 
O IPSantarém esteve representado enquanto parceiro do consórcio Bi-
blioteca Digital Online (B-on) e do Repositório de Acesso Aberto de Por-
tugal (RCAAP). 
De salientar ainda a apresentação do projeto em desenvolvimento na 
FCT-FCCN - PT-CRIS: Sistema Integrado de Gestão de Ciência e Tecnolo-
gia.
Face à pertinência das informações apresentadas neste evento, torna-
se necessário informar dirigentes das unidades orgânicas, funcionários 
docentes e não docentes, organizando, para o efeito, durante o mês de 
março sessões informativas sobre as novas funcionalidades dos recursos.
O calendário das sessões será divulgado brevemente para os e-mails ins-
titucionais.

6º Workshop - Plano Estratégico do IPS

Realizou-se no passado dia 14 de fevereiro, sexta-feira, no Auditório do Bloco de Aulas da ESAS em Santarém, 
pelas 14.30h, o 6º workshop, inserido nos trabalhos de elaboração do Plano Estratégico do IPS. O workshop foi 
subordinado ao tema: “Reorganização da Rede do Ensino Superior”.
Contou com a presença do sr. Engº António Fonseca Ferreira e do Prof. Doutor Pedro Lourtie

Lançamento do livro - Sou Feliz à Minha Ma-
neira.

Nuno Vicente, jovem escritor ligado à cidade de Santarém, 
escolheu o Instituto Politécnico, nomeadamente o Auditório 
da Escola Superior de Educação para a apresentação do seu 
primeiro livro - SOU FELIZ À MINHA MANEIRA-.

Com uma plateia cheia de familiares, professores, amigos e 
personalidades da cultura da região, Nuno Vicente fez a sua 
apresentação e da sua obra, respondendo ainda a questões 
formuladas pelo público.

ESDRM - Alunos do Curso de Gestão das Organizações Desportivas

Visita de trabalho a organizações desportivas nacionais de referência
Objetivos:
1. Compreender e interpretar a aplicação dos saberes, técnicas e instrumentos a organizações desportivas de 
referência do desporto;
2. Executar o programa anual de visitas de trabalho a organizações desportivas de âmbito nacional, por grupo de
unidades curriculares.
Para concretização dos objetivos decorreu no dia 15-01-2014 a visita de trabalho a organizações desportivas 
nacionais de referência
· Museu Nacional do Desporto
· Estádio Universitário de Lisboa
· Estádio do Sporting Clube de Alvalade
Os alunos foram recebidos pelos responsáveis do Estádio Universitário de Lisboa – Dr. João Roquette e pelo Dire-
tor de Marketing do SCP - Dr. João Lemos Diogo.

II Congresso da UiIPS

Decorreu na passada semana, dias 6 e 7 Fevereiro o II 
Congresso da UiIPS, que teve lugar na Escola Superior 
de Saúde de Santarém.
Contou com a presença de 286 participantes inscritos.
Foram apresentados 51 posters.
O número de comunicações foi de 145, distribuidas por 
4 sessões paralelas de painéis temáticos realizados em 
8 salas.

Nova Direção na ESES.

Decorreu no passado dia 13 
de fevereiro, na sala de ex-
posições da Escola Superior 
de Educação de Santarém a 
tomada de posse do novo 
Diretor da Escola, eng. Nuno 
Bordalo Pacheco.

Projeto TIC e a Sociedade

Na passada segunda feira, dia 17 de fevereiro, rea-
lizou-se nas instalações da Escola Superior de Edu-
cação de Santarém(ESES), mais uma reunião da REDE 
TIC e Sociedade, sob coordenação da Fundação para 
a Ciência e Tecnologia (FCT), em parceria com a Es-
cola Superior de Educação do Instituto Politécnico 
de Santarém (IPS). 

No período da manhã Fábio Mortari, da FCT apre-
sentou aos stakeholders do distrito de Santarém 
presentes, os princípios base da rede. 

No período da tarde, todos os parceiros presentes 
assistiram à apresentação dos conteúdos produzi-
dos pela equipa da ESES no âmbito do trabalho que 
tem vindo a ser desenvolvido anteriormente com 
alguns deles.

O objetivo desta reunião foi apresentar a rede aos 
novos stakeholders, dar a conhecer os conteúdos 
produzidos a todos, estabelecer nós de trabalho en-
tre parceiros e a instituição anfitriã.
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Curso Intensivo de Português para alunos Erasmus

Decorreu no Instituto Politécnico de Santarém, entre os dias 3 e 14 de fevereiro, um Curso Intensivo de Língua 
Portuguesa (EILC) para alunos Erasmus. Este curso foi o resultado de uma candidatura apresentada pelo Instituto, 
junto da Agência gestora do programa Erasmus, e obteve um financiamento que permitiu suportar todas as suas 
despesas de organização e funcionamento. 

O IPS foi uma das instituições de ensino superior selecionadas para a realização deste curso que, pela terceira 
vez, teve lugar na Escola Superior de Gestão e Tecnologia, de onde eram oriundos os seus docentes.

Do curso fizeram parte três módulos de ensino, num total de 44 horas letivas. Para além da componente letiva, 
incluiu uma visita guiada ao centro histórico de Santarém, Bombarral, Nazaré, Alcobaça, Batalha, Grutas de Mira 
d’Aire e a Lisboa.
 
Os 17 participantes neste curso são alunos Erasmus que durante os próximos meses estarão a estudar em insti-
tuições que vão do Porto a Faro, passando por Covilhã, Santarém e Lisboa. Ao longo de duas semanas, tiveram 
a oportunidade de iniciar a sua aprendizagem de língua portuguesa, e de ficar a conhecer os dados mais re-
levantes da história, cultura e sociedade do nosso país. 

Revistas UiIPS

Informa-se toda a comunidade educativa que se encontram disponiveis, para consulta na página da UiIPS, os 
números 3 e 4 do vol. 1 de 2013 da revista da UiIPS.

O número 3 foi organizado pela Escola Superior de Educação e o número 4 pela Escola Superior de Saúde.

As revistas podem ser consultadas neste endereço http://www.ipsantarem.pt/arquivo/5004

IPS integra Projeto do Programa TEMPUS

Inicia-se, este mês, o projecto “Lifelong Learning in Appllied Fields” (LLAF), desenvolvido no âmbito do Programa 
TEMPUS - o programa da UE que apoia a modernização do ensino superior em países terceiros, através de pro-
jectos de cooperação entre instituições de ensino superior da UE e de países terceiros.

O projecto é promovido por um consórcio, que para além do IPS, é composto por mais 15 instituições, de 8 países 
diferentes (Itália, Alemanha, Letónia, Áustria, Espanha, Irlanda e Portugal), liderado pelo Hadassah Academic Col-
lege, de Israel. O principal objectivo do LLAF é aplicar o conceito de aprendizagem ao longo da vida no sistema 
de ensino superior das universidades israelitas na área das disciplinas aplicadas. 


