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Projeto de Medicina Nuclear vence 11.º Poliempreende no IPL
O PROJETO “Portable Nuclear Health”, da Escola Superior de Tecnologia
da Saúde de Lisboa, foi o vencedor da
11.ª edição do Poliempreende, fase regional, no IPL.
A ideia de Joana do Mar, Ana Pacheco e e Leandro Silva, é de desenvolver
uma unidade móvel dedicada a estudos de densitometria, e de rastreio da
infeção por Helicobacter Pylor. Responsável pela patogénese da úlcera gastrointestinal e, possivelmente, cancro
gástrico e dispepsia.
Os jovens estudantes de Medicina
Nuclear, consideram esta uma área de
expansão em Portugal, ainda que necessite de uma atuação empreendedora, no sentido de favorecer a saúde da
população portuguesa.
No segundo lugar ficou “Quinta Rural”,
uma ideia de negócio que partiu de Luís
Rocha, aluno do mestrado em Gestão e
Empreendedorismo no ISCAL, em parceria com Paulo Santos e Sandra Branco.
Disponibilizar estadias em pequenas
casas rurais (bungalows), inseridas

Joana do Mar, promotora do projeto vencedor

numa quinta campestre, aliando os conceitos da permacultura e turismo, numa
vertente ecológica em estreita ligação
com o ambiente, as gentes e os costumes locais é o objetivo do projeto a desenvolver na ilha da Madeira.
Também do ISCAL chegou o terceiro

classificado, com o plano de negócios
“Speach”, de Ruben Gaspar e Bruna
Kelly, alunos de Gestão.
A ideia dos empreendedores passa
pelo desenvolvimento de uma plataforma agregadora de conteúdos media (noticias, artigos de opinião e crónicas) em
versão áudio e escrita. A plataforma vai
permitir a seleção de conteúdo específico para comandos de voz ( noticias desportivas, “blogs sobre política), através
de comandos de voz para integração primária em carplay e controlo de dordo assim como em website e aplicação móvel.
No total dos 16 projetos candidatos, 6
foram apresentados ao júri do concurso
regional do IPL, presidido pelo vic-presidente do IPL, Manuel Correia, e constituído por Nuno Monge da CGD, Patricia
Oliveira do IAPMEI, Miguel Gonçalves
da GesEntrepeneur, Fontão de Carvalho da BDO e o business angel Manuel
Andrade.
O projeto vencedor segue para o Porto,
onde a 18 de setembro, vai apresentar-se
ao júri nacional do 11.º Poliempreende.

Portal Infocursos para candidatos ao ensino superior
"GIGANTESCO salto em frente, na disponibilização de dados
sobre o ensino superior" disse o ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato, na apresentação do Portal Infocursos, dirigido
aos estudantes que querem ingressar no ensino superior.
Dar aos estudantes, que terminam o secundário, informação que lhes permita saber as ofertas formativas do ensino
superior, e fazer escolhas, é um dos objetivos apontados por
Nuno Crato. O ministro realçou que a plataforma é um sinal
de transparência do Governo, quanto à melhoria da apresentação dos índices de empregabilidade.
Resultado de um trabalho conjunto da Direção Geral de Estatística e da Direção Geral de Ensino Superior, a plataforma apresenta dados referentes a todas as instituições de ensino superior, público e privado, de acordo com vários indicadores, entre

eles a empregabilidade. Através de uma pesquisa por instituição
(universidade ou politécnico), e dentro desta por curso, é possível obter dados sobre o percurso e perfil dos alunos, desde a entrada no curso, durante o mesmo e quando saem ou terminam.
Como ingressam os estudantes no curso, onde estavam
no 1 ano após iniciarem o curso, distribuição das classificações finais dos diplomados no curso, taxa de desemprego
registado no Instituto de Emprego e Formação Profissional
dos diplomados, distribuição de idades, género, nacionalidade são os dados à distância de um clique. De realçar a
apresentação do percentil dos estudantes que entram em
cada curso, permitindo comparar as notas nas provas de
ingresso dos alunos de um curso, com as notas obtidas por
todos os alunos do país.
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Diplomada da Comunicação Social vence Canne Lions

Sara Pinto ladeada pelos líderes da Roger Hatchuel Academy em Cannes

SARA PINTO, licenciada em Publicidade e Marketing pela Escola Superior de Comunicação Social sagrou-se
vencedora no festival Cannes Lion, na
categoria Roger Hatchuel Academy, na
vertente académica da competição.
Depois de conquistar o Young Lions
em Portugal, Sara teve a oportunidade

de representar Portugal no maior festival de criatividade do mundo.
Em Cannes a diplomada foi integrada,
aleatoriamente, numa equipa multinacional, composta por mais 4 elementos
oriundos da Colômbia, EUA e Singapura.
O objetivo da equipa foi responder
a um briefing lançado pela Staloil,

empresa petrolífera norueguesa, que
consistia em incentivar os jovens a frequentar cursos superiores nas áreas
das ciências sociais e engenharias. O
desafio surgiu da necessidade da empresa recrutar profissionais formados
nestes domínios.
A resposta da equipa acabou por
valer a vitória. Como prémio, os cinco elementos vão poder realizar um
pequeno estágio, em Oslo, Noruega,
na sede da Staloil. Durante uma semana, os jovens vão tentar implementar a ideia vencedora em parceria com
a agência de comunicação que gere a
conta da empresa.
Para Sara, participar no festival foi “um
boost de motivação”. A possibilidade de
ver de perto o que de melhor se faz, a
nível mundial, na área da publicidade,
conhecer pessoas e o próprio ambiente
do festival são razões suficientes para
a diplomada da ESCS, admitir que “dá
vontade de ficar”.

Politec&ID como laboratório de experimentação
POTENCIAR uma rede de criação de
valor é o principal objetivo da Associação para o desenvolvimento de conhecimento e inovação de Lisboa, que
integra o IPL e um conjunto de empresas de relevo no contexto nacional.
Numa sessão de divulgação realizada em junho, nos Serviços da Presidência do IPL, foram dados a conhecer, aos dirigentes das Unidades
Orgânicas, os principais compromissos assumidos pela Politec &ID. Promover uma gestão de recursos e criar
uma entidade, que possa, em parceria
com as empresas, potenciar projetos
do IPL são os principais eixos de atuação da associação sem fins lucrativos.

O presidente do IPL, foi peremptório em afirmar que a Politec&ID "é a
oportunidade de criar, no IPL, uma entidade com credibilidade, em termos
nacionais e com uma relação com a
Fundação para a Ciência e Tecnologia". Para Vicente Ferreira, a associação é o "braço armado do IPL", para
projetos de investigação.
Sales Gomes, Ceo da Brisa Inovação e Tecnologia, paralelamente presidente do conselho da administração
da Politec&ID, frisou aos dirigentes do
IPL, a importância de, para ter sucesso em futuros projetos, envolver várias
áreas do conhecimento. Sales Gomes,
deixou o desejo de ver na Politec&ID

um "living lab", um laboratório de experimentação, em colaboração com
a indústria e serviços.
A Politec&ID - Associação para o desenvolvimento de conhecimento e inovação de Lisboa, foi legalmente constituída a 1 de agosto de 2012 e desde
então tem visto crescer o número de
parceiros. Para pertencer à associação não é necessário o pagamento de
jóia, ou quotas. A sua missão passa
pela investigação e desenvolvimento
em contexto aberto;criação de valor
nacional; dinamização de empreendedorismo; formação; disseminação de
conhecimento e fomento de parcerias
nacionais e internacionais.
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Exposição “Percursos Académicos” no IPL

ESTEVE patente até final do mês de
julho a exposição “Percursos Académicos” nos serviços da presidência do Instituto Politécnico de Lisboa.

A mostra reuniu trabalhos de design
gráfico e design de produto realizados,
no presente ano lectivo, pelos estudantes da licenciatura em Artes Visuais
e Tecnologias da Escola Superior de
Educação de Lisboa.
A licenciatura em Artes Visuais e Tecnologias forma profissionais com sólida e abrangente formação nas áreas
das artes visuais e tecnologias, no
âmbito da criação e produção de objetos artísticos e funcionais, capazes de
ocupar postos de trabalho em ateliers
de design, artesanato, editoras livreiras, indústria, autarquias, ATLs, Serviços Educativos de Museus, Centros
Culturais, ou que pretendam seguir
uma carreira artística.
O curso pretende proporcionar uma
sólida formação teórica e prática, desenvolvendo competências para a reflexão crítica das artes visuais e criatividade consubstanciada no saber fazer.
(Mais informações)

UPLOAD na ESCS
A 5.ª edição do UPLOAD Lisboa,
evento de referência na área da comunicação e marketing digital, vai
realizar-se, mais uma vez, na Escola Superior de Comunicação Social.
Com data marcada para 4 de outubro, aquele que é considerado o
maior evento nacional para profissionais de comunicação e marketing
digital, já conta com um painel de oradores de relevo. Da lista fazem parte
Stephen Waddington, Julian Cole,
Amber Horsburgh e Parry Malm.
Com a promessa da organização
de ser o melhor Upload de sempre,
o evento, que vai decorrer no auditório da ESCS, tem tido uma procura de bilhetes elevada, estando com
lotação quase esgotada. O custo
do bilhete é de 74 € por pessoa,
podendo ser adquiridos em http://
www.uploadlisboa.com/inscricao/.

Estudante do ISEL selecionado para workshop da NASA
LUIS GUERRA, aluno finalista do mestrado de Engenharia Química e Biológica, no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, foi selecionado entre
os alunos de pós-graduação portugueses, para participar no International
Workshop NASA/ESA/C3P on Environmental and Alternative Energy.
O estudante está a desenvolver o
seu trabalho final de mestrado no Laboratório de Tecnologia Química do
ISEL, sob orientação dos professores
João Gomes e Jaime Puna.
O projeto “SYM Produção de Metanol
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por Electrólise de àgua usando Eléctrodos de Grafite”, está a decorrer no
|ambito no QREN/COMPETE, com a
participação do ISEL.
Do mesmo foram selecionados 2 alunos de doutoramento, um do Instituto
Superior Técnico e outro da Faculdade
de Engenharia da Universidade do Porto, envolvidos na investigação.
A 12.ª edição anual do workshop, vai
decorrer entre 21 e 24 de outubro, no
Kennedy Space Centre, na Florida, onde
o estudante terá oportunidade de fazer
uma apresentação do seu trabalho.
Colaboradores: Ana Raposo (Saúde), Beatriz
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)
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