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Estudantes do ISEL foram notícia no Destak

UMA EQUIPA de estudantes do Instituto
Superior de Engenharia de Lisboa obteve, com o desenvolvimento do protótipo
de um veículo de competição, o 3.º lugar na Formula Student.
Na Formula Student, o desafio passa
pelo desenvolvimento de um projeto
de conceção, desenho e fabrico de um
veículo, do tipo Fórmula 1, visando a
preparação dos futuros engenheiros
com elevadas competências para o
mundo profissional.
A competição realizou-se em Silverstone, no Reino Unido, de 9 a 13 de julho.
O ISEL, que participou pela primeira
vez nesta competição, conquistou o terceiro lugar entre 20 equipas de instituições de ensino superior de vários países, onde estavam incluídos o Instituto
Politécnico de Leiria e a Universidade
de Lisboa, classificadas em 4.º e 5.º lugares, respetivamente.
Com uma classificação de 311,4, o
ISEL ficou a oito pontos do primeiro
lugar ocupado pela Eindhoven Univer-

sity of Technology, de Holanda.
Os futuros engenheiros do Instituto
Superior de Engenharia de Lisboa têm
agora a oportunidade de apresentar,
na edição do próximo ano, o veículo
finalizado.
Considerada uma das competições
mais prestigiadas entre os estudantes
de engenharia do mundo, a Formula
Student é organizada pela Institution
Mechanical Engineers desde 1998.
Perto de 3 mil estudantes do ensino
superior participaram na competição
internacional onde marcaram presença
empresas como a Jaguar, Mercedes,
Bosch, GKN, entre outras.
Constituída por 18 estudantes, a equipa do ISEL, coordenada pela professora
Inês Barbosa, teve de mostrar as suas
capacidades nas provas de “Business
Presentation”, “Cost, manufacturing and
sustainability” e “Design”.
De regresso a Portugal, os futuros engenheiros do ISEL já estão a iniciar a
construção do protótipo.
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Candidaturas
a benefícios
de ação social
ESTÃO a decorrer, até 30 de setembro, as candidaturas a bolsas
de estudo e alojamento, para os
estudantes bolseiros e não bolseiros das unidades orgânicas do
Instituto Politécnico de Lisboa.
As candidaturas são efetuadas
online, no site oficial da Direção
Geral do Ensino Superior.
Os estudantes que já frequentam o ensino superior e pretendem candidatar-se pela primeira
vez, devem solicitar as credenciais de acesso nos Serviços de
Ação Social do Instituto Politécnico de Lisboa.
A candidatura pode ainda ser
submetida entre 1 de outubro de
2014 e 31 de maio de 2015, sendo
que, nesse caso, o valor da bolsa
de estudo a atribuir é proporcional
ao valor calculado para um ano,
considerando o período que medeia entre o mês seguinte ao da
submissão do requerimento e o
fim do período letivo ou do estágio.
Mais informações
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Número de candidatos ao ensino superior aumenta
TERMINADA a primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior, ano letivo 2014-2015, é perceptível o aumento
do número de candidatos em relação ao
ano anterior.
Foram 42 455 os estudantes que apresentaram candidatura ao ensino superior,
mais dois mil do que no ano passado.
No dia 8 de setembro serão conhecidos os resultados do concurso de
acesso que disponibilizou 50.820 va
gas. São menos 641 lugares nos 1067
cursos que abrem em 2014-2015 nas
universidades e politécnicos públicos,
relativamente aos 51.461 colocados a
concurso no ano letivo de 2013-2014.
O Ministério da Educação e Ciência
indica que o número total de vagas disponíveis para a primeira fase do concurso nacional de acesso está a cair desde 2011, ano em que foram a concurso
53.500 lugares.
Relativamente ao número de candidatos, segundo a Direção-Geral do Ensino

Superior, 2008 foi o último ano a registar
um aumento, com 53.062 candidaturas,
quase duas mil a mais do que as registadas em 2007.
Desde então, a diminuição do número
de candidatos tem sido uma realidade.
2013 foi o ano com o valor mais baixo
de uma década, ao registar 40.419 can-

didaturas, um milhar a menos do que os
41.662 que concorreram ao ensino superior público em 2003.
No dia 8 de setembro inicia a segunda
fase do concurso de acesso ao ensino superior, que termina a 19 do mesmo mês.
Só no final das três fases do processo
será possível fazer o balanço.

Acesso e ingresso do estudante internacional no IPL
DE 8 A 12 DE SETEMBRO decorrem
as candidaturas ao ciclo de estudos de
licenciatura para estudantes internacionais, nas unidades orgânicas do Instituto Politécnico de Lisboa.
Este processo resulta da recente aprovação do Estatuto de Estudante Internacional, que tem como objetivo atrair
mais estudantes estrangeiros. No total,
para o próximo ano, foram abertas 7.053
vagas destinadas a estes estudantes.
As alterações introduzidas pelo diploma, entram em funcionamento no ano
letivo 2014-2015 e incluem um concurso
de acesso especial e vagas específicas
para estrangeiros. Um dos requisitos
dos candidatos passa pela realização
de um exame que testa conhecimentos
de língua portuguesa e inglês.
O novo estatuto, destina-se apenas

a estudantes de países que não pertençam à União Europeia, ou à Comunidade de Países de Língua Oficial
Portuguesa e não se aplica a alunos integrados nos programas de mobilidade
e cooperação como o Erasmus.
Segunda dados divulgados pela Direção Geral do Ensino Superior, no ano
letivo 2012-2013 havia 31.183 estudantes estrangeiros a estudar nas universidades e politécnicos portugueses.
Até aqui, a propina anual de uma licenciatura para um estudante estrangeiro
era de mil euros, o mesmo que pagaria
um português. Com o novo estatuto, um
estrangeiro pode passar a pagar cerca
de oito mil euros, sendo a propina máxima conhecida até ao momento de 8500.
Mais informações disponíveis no site
do IPL em www.ipl.pt.
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Presidentes da Comunicação Social e da Educação reeleitos

Da esq.ª para a dt.ª: Jorge Veríssimo, Lucília Justino e André Sendim

Da esq.ª para a dt.ª: Cristina Loureiro, Rui Covelo e Maria João Hortas

JORGE Veríssimo foi reeleito presidente, assumindo o segundo
mandato à frente dos destinos da ESCS. Doutorado em Sociologia, na especialidade de Sociologia da Comunicação com uma
tese sobre o "Corpo como Linguagem Publicitária", é professor
coordenador da instituição e do programa doutoral em Ciências
da Comunicação, uma parceria entre o ISCTE e a ESCS.
Professor na escola desde 1999, André Sendim continua a
desempenhar o cargo de vice-presidente da ESCS. Doutorado
em Comunicação Social pela Universidade Complutense de
Madrid, André Sendin é mestre em Gestão de Projetos pela
Universidade Aberta.
A nova vice-presidente da Escola Superior de Comunicação
Social, é Lucília José Justino, lugar anteriormente ocupado por
Carla Medeiros. A nova dirigente é professora adjunta da instituição, sendo responsável científica pela disciplina de Comunicação Marketing em Língua Inglesa. A desempenhar funções
docentes desde 1975, Lucília Justino é doutoranda em El Património Cultural, Literatura Tradicional Y Folclore, na Universidade
de Extremadura. Especialista em formação de professores em
inglês, possui mestrados, um dos quais, Literaturas Comparadas
Portuguesa e Francesa pela Universidade Nova de Lisboa.
O presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Vicente Ferreira, na cerimónia de tomada de posse, realizada em junho,
transmitiu aos novos dirigentes,palavras de conforto, mas deixando antever, que será “fundamental perceberem que é necessário um trabalho mais duro”.
Já Jorge Veríssimo, realçou as dificuldades do anterior mandato, assumindo que, apesar de todas as dificuldades, tem
imenso orgulho na escola e em toda a sua organização, querendo contar com todos os funcionários e com o apoio do IPL.

CRISTINA Loureiro foi reeleita presidente da ESELx, dando início ao segundo mandato à frente da escola do IPL. Professora
na escola desde 1991, é mestre em ensino da Matemática e
doutoranda em Didática da Matemática, no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Na Escola Superior de Educação de Lisboa leciona Geometria, Didática da Matemática e
Arte e Matemática.
A colaborar com a ESELx desde 2000, Rui Covelo, considerado pela presidente da escola, como um trabalhador incansável,
mantem-se como vice-presidente. Licenciado em Arquitetura, é
mestre em Museologia e Museografia.
O novo membro da direção da Escola Superior de Educação,
é Maria João Hortas, assumindo o cargo de vice-presidente, anteriormente ocupado por Carla Cristina Rocha. A nova dirigente
é docente na ESELx desde 2000. É doutorada em Geografia,
ramo de Geografia Humana, pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, com uma tese intitulada de “Educação, Diversidade e Território, o caso da Área Metropolitana de Lisboa”.
Coordena ainda a licenciatura de Educação Básica, lecionando
neste mesmo curso e no de Animação Sociocultural.
O presidente do IPL, Vicente Ferreira, na cerimónia da tomada de posse, ressaltou as dificuldades e ataques do Ministério
da Educação e Ciência à Escola Superior de Educação de Lisboa, que resultaram num primeiro mandato muito difícil.
Já a reeleita presidente da ESELx agradeceu o apoio manifestado pelos funcionários não docentes e pessoal docente da ESELx
e a confiança para a sua reeleição como presidente da instituição
por mais 4 anos. A dirigente tem consciência de que será um segundo mandato em condições muito difíceis, mas que “cada um
tem transportado as suas pedras, e por isso tem sido mais fácil”.
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Docente do ISCAL
diretor executivo
de publicação

ORLANDO Gomes, docente do Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Lisboa, recentemente reeleito e empossado presidente do Conselho Técnico Científico, foi nomeado diretor executivo do
"Journal of Applied and Computational Mathematics".
Licenciado em Economia e mestre
em Economia Monetária e Financeira pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, Orlando Gomes é
doutorado em Economia pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa com Agregação
em Economia.
O economista já fazia parte da equipa editorial da publicação internacional na área da Matemática Aplicada,
tendo responsabilidade sobre a decisão de publicação de alguns artigos,
com base em pareceres de referees.

Ficha Técnica:
N.º 78 junho 2014
Diretor: Luís Manuel Vicente Ferreira
Edição: Gabinete de Comunicação e Imagem
Paginação: Clara Santos Silva
Redação: Clara S. Silva e Vanessa de Sousa Glória
Colaboradores: Ana Raposo (Saúde), Beatriz

Docente da ESElx distinguido
CARLOS Augusto Pires, doutorado em
Educação, Administração e Política Educacional pela Universidade de Lisboa, foi
o escolhido para receber o Prémio Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação - De Facto Editores de 2013.
“Escola a tempo inteiro, contributos
para a análise de uma política pública
de educação”, da autoria do docente
da ESELx, foi o escolhido pelo júri, designado para o efeito pela direção da
SPCE, composto por sete personalidades de reconhecido mérito no campo
das ciências da educação e das ciências sociais em Portugal.
O presidente do júri, Rui Santiago, da
Universidade de Aveiro, salientou na
divulgação dos resultados, o facto, da

decisão ter reunido consenso, ressaltando o valor dos restantes trabalhos
submetidos a concurso.
O Prémio Sociedade Portuguesa de
Ciências da Educação - De Facto Editores de 2013, tem o objetivo de estimular
a qualidade da investigação no domínio
das ciências da educação em Portugal.
Estão habilitados a concorrer teses de
doutoramento ou dissertações de mestrado, bem como outros trabalhos de
investigação concluídos e não publicados, nas áreas das ciências da educação, outras ciências sociais, políticas e
humanas cujo tema esteja relacionado
com as políticas de educação. O prémio
consiste na publicação em livro, pela De
Facto Editores, do trabalho selecionado.

Passeio anual da Casa de Pessoal do IPL

A CASA de Cultura e Recreio do Pessoal
do IPL realizou, a 23 de junho, mais um
passeio anual. Mais de 60 sócios puderam usufruir de uma visita ao parque Monte Selvagem, um montado típico alentejano de sobreiros e azinheiras, várias
Santos, Susana Teque (Engenharia), Célia Cardoso
(Dança), Carla Nogueira (Contabilidade e Administração), Susana Torres (Educação), Luísa Marques
e Pedro Azevedo (Teatro e Cinema), José Cedoura
(Música), Marcos Melo (Comunicação)
Fotografia: Beatriz Santos, Clara Silva, ESCS, e
Vanessa de Sousa Glória

espécies de plantas, animais selvagens e
domésticos, onde também decorreu o almoço. Esta é uma atividade gratuita para
sócios que pretende promover o convívio
entre colegas, no ativo, ou não, das várias
unidades orgânicas do IPL.
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