Notícias IPL

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA - Gabinete de Comunicação e Imagem www.ipl.pt gci@sc.ipl.pt publicação interna nº 22 Fevereiro 2008

Vicente Ferreira toma posse a 3 de Março
O PROFESSOR Luís Manuel Vicente Ferreira toma posse como
Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, no próximo dia 3
de Março, em cerimónia a realizar no salão nobre dos Serviços
Centrais em Benfica. Este segundo mandato decorre do escrutínio realizado em Novembro
do ano passado, a que não se
apresentou mais nenhum candidato.Vicente Ferreira é Presidente do IPL desde 2003.

Chuva de Estrelas
na Politecnia

Escolas do IPL promovem “Música na Comunidade”
AS ESCOLAS superiores de Educação e
Música do Politécnico de Lisboa conceberam conjuntamente o plano de estudos de
um curso pioneiro e inovador: a licenciatura em Música na Comunidade.
É a primeira vez que duas instituições de
ensino superior lançam um projecto deste
tipo em Portugal. Para além do facto de
o modelo de associação ser inovador, a
temática em si mesma é uma novidade na
rede nacional de instituições académicas.
As duas escolas são co-responsáveis
pela leccionação, grau e diploma do
curso, que arrancou já neste ano lectivo na Escola Superior de Educação de
Lisboa. O objectivo é formar músicos

instrumentistas, que contribuam para
o desenvolvimento da cultura musical
em contextos comunitários diversos, de
escolas do ensino básico a hospitais e
sociedades recreativas.
A conclusão do curso permite a prossecução dos estudos na área da formação
de professores, uma vez que habilita
os alunos com os requisitos legais para
acederem ao Mestrado em Ensino de
Educação Musical no Ensino Básico.
Informações sobre a estrutura curricular,
plano de estudos e corpo docente estão
disponíveis em ww.eselx.ipl.pt, podendo
ainda ser feitos contactos de correio para
o endereço eselx@eselx.ipl.pt

NELSON Évora, campeão do mundo
do Triplo Salto, David Fonseca e Eunice Muñoz abrilhantam a capa da edição
de Janeiro da Politecnia, lançada no dia
em que o Politécnico de Lisboa festejou
o 22.º aniversário. As três personalidades
têm em comum uma forte ligação afectiva
ao IPL: o atleta é aluno da Escola Superior de Comunicação Social, o músico frequentou a Escola de Cinema e a actriz foi
homenageada na Escola de Teatro.
A filosofia de intervenção do IPL no
Ensino Superior em Portugal, no curto e
médio prazo, constitui a parte essencial
da grande entrevista que o Professor
Vicente Ferreira, recém-reeleito Presidente, nos concede, e na qual reforça a
sua “vontade e motivação para dar continuidade a um trabalho que prestigia e
qualifica” a instituição.
A parceria estabelecida pelo Instituto
com o IAPMEI e a Universidade Católica Portuguesa, no âmbito do programa
FINICIA traduz, aqui explicada por Pedro Pinto Coelho, a vontade do IPL em
“abraçar a questão da empregabilidade”
através do apoio a alunos que queiram
criar empresas.
Disponível on-line, a revista inclui exemplos e testemunhos que atestam a qualidade da formação das escolas do IPL.
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Escola de Educação promove concurso literário ...
O CONSELHO Pedagógico da Escola
Superior de Educação de Lisboa organiza de novo o Concurso “Belas Letras”,
que promove a participação de professores, alunos e funcionários no desenvolvimento da dimensão cultural da Escola. Pretende-se, através do concurso,
incentivar o prazer da escrita e divulgar
trabalhos que forem reconhecidos como
uma “boa prática” de escrita.
Os interessados deverão apresentar
os trabalhos até ao dia 3 de Março.
Na primeira edição do concurso de
Belas Artes, realizado no ano passado,
“As palavras” de Fernando Serra, professor da Área de Sociologia, e “Numa
Manhã Estranha...” de Tiago Abreu,
estudante do 1º. ano do curso de Educação de Infância, foram os textos vencedores nas categorias de Poesia e
Prosa, respectivamente. O júri, atribuíu
também duas Menções Honrosas, ao
poema “Há Magia” de Ana Sofia Pereira, e ao conto “Um amor improvável”,
de Patrícia Brito, ambos estudantes do
3º ano do curso de Formação de Professores do 1º Ciclo.

... e coopera com Cabo Verde e Lituânia
A ESCOLA Superior de Educação de
Lisboa está a ministrar, desde Setembro de 2007, um novo curso de mestrado em Educação Especial, em parceria
com a Universidade de Cabo Verde. As
duas instituições estão fortemente empenhadas na alta qualidade deste projecto, não só pela importância deste tipo
de ensino mas, também, pelo que o sucesso desta iniciativa pode representar
em termos de colaborações futuras.
Ainda no campo das parcerias internacionais, está a ser gizado um plano de cooperação com o Ministério da Educação
da Lituânia, no domínio da formação de
professores, visando equacionar medidas
operacionais que viabilizem a cooperação
em projectos conjuntos. Três altos dirigentes do Ministério Lituano deslocaram-se já
a Lisboa, em Dezembro, sendo esperada
a visita à ESELx nos próximos dias, de
uma delegação de 40 professores e delegados ministeriais, para conhecer e debater o Sistema Educativo Português e a
Formação de Professores.

Ala Magna da Universidade de Cabo Verde

Alunos de Saúde
experimentam
Técnica PCR
DE 31 DE MARÇO a 4 de Abril, profissionais e alunos de saúde e biologia vão poder experimentar a técnica
PCR em tempo real num curso prático organizado pela Escola Superior
de Tecnologia da Saúde de Lisboa.
Com inúmeras aplicações, a técnica
PCR em tempo real tem sido bastante
aplicada em laboratórios de pesquisa
e clínicas. Desenvolvida nos anos 90,
esta nova tecnologia permite detectar
microorganismos patogénicos, virais
ou bacterianos, em amostras de tecidos biológicos, alimentos, água ou
outras fontes. Para além de identificar
alimentos transgénicos e quantificar
os transgenes detectados. O curso
realiza-se nas instalações da escola,
no Parque das Nações, de segunda a
sexta-feira, das 17h às 21h. As inscrições terminam no dia 19 de Março.

II Jornadas de Ciências
Sociais em Saúde
É já nos próximos dias 4 e 5 de Abril
que vão decorrer, nas instalações da
Escola Superior de Tecnologia da
Saúde de Lisboa, as II Jornadas de
Ciências Sociais e Humanas em Saúde. Espera-se a participação de reconhecidos especialistas, profissionais,
investigadores e estudantes oriundos
de todo o território nacional.
Reflectir e debater sobre temas
transversais às diferentes áreas científicas e aos diferentes campos de actividade do âmbito da saúde é o desafio. As informações detalhadas sobre
o evento (programa, submissão de
comunicações orais e posters, formas
de inscrição, etc.) podem-se obter
na página das Jornadas na Internet
(http://www.estesl.ipl.pt/IIjornadas/IIjornadas.html) ou por contacto directo
com a Comissão Organizadora (via
e-mail: jornadascsh@estesl.ipl.pt ou
por telefone (218980405 / 218980419
/ 218980400).
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Comunicação Social debate Presidência da União Europeia
A Escola Superior de Comunicação Social assinalou o seu 19º aniversário, no
dia 17 de Janeiro, com uma conferência
que juntou vários especialistas. O papel
da comunicação na presidência portuguesa da União Europeia (UE) esteve
em debate no auditório da Escola.
Paula Mascarenhas, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi
quem abriu o debate, moderado por
José Alberto Carvalho, director de informação da RTP e docente da ESCS. A
porta-voz, que trabalhou directamente
o processo de comunicação da presidência portuguesa, afirmou que “todos
os objectivos propostos foram alcançados, tudo devido ao esforço dos portugueses”. Uma opinião que Luís Naves,
jornalista do Diário de Notícias e especialista em assuntos europeus, não
acolheu de forma positiva. De acordo
com o repórter, “do ponto de vista da
comunicação, a presidência portuguesa
foi um fracasso”. Luís Naves não deixou
passar a oportunidade para referir que

cada vez que escreve “sobre assuntos
europeus, a opinião pública pensa que
é propaganda”, acrescentando que as
escolhas editoriais também condicionam os assuntos tratados. Francisco A.
Silva, responsável dos media na missão
presidência, destacou, no entanto, a
“importância dos jornais para apelar ao
conhecimento”.
Outro dos convidados, Paulo Sande,
director do Gabinete em Portugal do
Parlamento Europeu, afirmou que apesar de haver “excesso de triunfalismo, a
opinião generalizada é a de que a presidência portuguesa foi muito boa”.
A leitura sobre a campanha que acompanhou a presidência e “que colocou o
País no topo da agenda da actualidade”
foi feita por Nuno Silva, director de planeamento estratégico da JW Thompson.
O profissional da publicidade considera
que o País passou a ser “conhecido pelas melhores razões”.
O debate foi encerrado com a resposta
a várias questões colocadas pelo públi-

Loja de Imagem das Tecnologias da Saúde

Canetas, tapetes para o rato, cachecóis
e chapéus-de-chuva, são alguns dos
artigos de merchandising da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa que podemos encontrar na Loja de
Imagem localizada no piso 0 do edifício
da escola. Inaugurada em Dezembro
do ano passado, a loja é gerida pelo

Gabinete de Relações Públicas sob a
coordenação do Conselho Directivo da
escola. Autenticados com o logótipo da
Escola, os produtos comercializados
apresentam um design cuidado classificando-se em quatro linhas: a “Clássica”;
a “Imagem”; a de “Divulgação” e a de
“Recursos Educativos”.

Paula Mascarenhas e José Alberto
Carvalho participaram no debate

co, na sequência das quais a mesa foi
unânime em considerar que a falta de
informação deve ser combatida, em primeiro lugar, pela vontade da opinião pública em “sentir-se informada”.

Orquestras da ESML
em espectáculos
A ORQUESTRA Sinfónica e a Orquestra de Sopros da Escola Superior
de Música de Lisboa vão realizar dois
espectáculos em Março. O conjunto
de sopros actua em Alcochete, a 14
de Março, e na Sociedade Perpétua
de Azeitão a 15 do mesmo mês. Sob a
direcção de Dario Sotelo, o programa
dos espectáculos contempla obras
dos compositores Hudson Nogueira,
Alexandre Travassos, Edson Beltrami, Ricardo Silva, Geraldo Medeiros
e Villa-Lobos.
As actuações da Orquestra Sinfónica
serão no Palácio da Ajuda, no dia 15
de Março, e no Teatro Municipal de Almada, (Teatro Azul), no dia 16. Sob a
direcção de Vasco Pearce de Azevedo,
a orquestra irá tocar obras de Rossini
– Abertura “Semiramide”, Concerto
nº 3 para Piano e Orquestra, Op.37 –
Beethoven com o Solista Pedro Ferro
(Piano) e a Sinfonia nº7 – Dvorak.

3

agenda

Fev. a Mar.

ESTC

ESTeSL

ESD

ESML

www.estc.ipl.pt

www.estesl.pt

www.esd.ipl.pt

www.esml.ipl.pt

FEVEREIRO
10 a 28 de Março
Exposição “O Corpo”
Trabalho realizado com a
coordenação da profª Marta
Cordeiro para as cadeiras de
Tecnologia I e Desenho I

MARÇO
31 a 4 de Abril

2º Curso prático de
PCR em Tempo Real
Inscrições até 19 de Março
Secretariado: Ana Cristina
Oliveira
anacristina.oliveira@estesl.ipl.pt

FEVEREIRO
27

MARÇO
14

21h

“átrio”
Átrio da ESD

Segunda sessão de Short
Screening, 1º ciclo de vídeodança apresentado em
Lisboa, numa colaboração
com o Frame- Festival
Internacional

21h30
Alcochete
Orquestra de Sopros ESML
Obras dos compositores:
Hudson Nogueira, Alexandre
Travassos, Edson Beltrami,
Ricardo Silva, Geraldo
Medeiros e Villa-Lobos
Direcção: Dario Sotelo
15
21h30
Sociedade Perpétua
Azeitão
Orquestra de Sopros ESML
Obras dos compositores:
Hudson Nogueira, Alexandre
Travassos, Edson Beltrami,
Ricardo Silva, Geraldo
Medeiros e Villa-Lobos
Direcção: Dario Sotelo
15
Palácio Nacional da Ajuda
Orquestra Sinfónica ESML
Abertura “Semiramide”Rossini
Concerto nº 3 para Piano e
Orquestra, Op. 37- Beethoven,
Solista- Pedro Ferro (piano)
Sinfonia nº 7- Dvorak
Direcção: Vasco Pearce de
Azevedo
16
16h

Teatro Municipal de Almada
(Teatro Azul)

Orquestra Sinfónica ESML
Abertura “Semiramide”Rossini
Concerto nº 3 para Piano e
Orquestra, Op. 37- Beethoven,
Solista- Pedro Ferro (piano)
Sinfonia nº 7- Dvorak
Direcção: Vasco Pearce de
Azevedo
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