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Notícias IPL

Paulo Leite na entrega do prémio pelas mãos do representante da EDP, um dos patrocinadores

O INSTITUTO Politécnico de Lisboa 
conquistou o 3.º lugar do Concurso Po-
liempreende, com o Projecto da Escola 
Superior de Teatro e Cinema, Movie-
Makers. A 6.ª edição desta competição 
– primeira em que o IPL participa – che-
ga assim ao fim, com a entrega de Pré-
mios dos primeiros classificados.

Depois de uma vitória no Concurso 
Regional, Paulo Leite, professor da 
ESTC e os seus colegas de projecto, 
dois alunos finalistas da licenciatu-
ra em Argumento, trabalharam num 
aperfeiçoamento que permitisse um 
voo mais alto em Coimbra, cidade que 
acolheu a final.

A Moviemakers, uma produtora de 
cinema de horror é, de acordo com 
os dados fundamentados no projecto, 
capaz de corresponder a um segmen-
to de mercado importante, e pouco 
explorado, factos comprovados pe-
rante o júri do Instituto Politécnico de 
Lisboa, e o Júri Nacional desta edi-
ção do Poliempreende.

O Presidente do IPL, Vicente Ferreira, 
salienta a “importância de ter ganho uma 
Escola de Artes”. Na cerimónia de entre-
ga de prémios, a satisfação era grande 
em relação ao reconhecimento da Mo-

Projecto do IPL premiado no Poliempreende

vieMakers. O presidente do Conselho 
Directivo da Escola Superior de Teatro 
e Cinema, Filipe Oliveira, fez questão de 
estar presente na cerimónia e ressaltou 
a importância do prémio para estimular o 
empreendorismo na instituição. Por sua 
vez, o coordenador do Poliempreende 
no IPL, Costa Pereira, faz um balanço 

muito positivo do Concurso de Ideias e, 
afirma ter sido um longo percurso estan-
do já na forja a preparação da próxima 
edição. Quanto ao líder do projecto pre-
miado, Paulo Leite, ficou naturalmente 
feliz com a conquista e só pensa em 
investir os dois prémios arrecadados na 
produção de bons argumentos. 

Tecnologia da Saúde esclarece dúvidas sobre Gripe A
A ESCOLA Superior de Tecno-
logia de Saúde de Lisboa está 
a monitorizar o avanço da pan-
demia da Gripe A (H1N1), no 
seguimento das recomendações 
emanadas da Direcção-Geral da 
Saúde para combater o surto. A 
escola do Instituto Politécnico de 
Lisboa criou, para isso, uma área 
no seu site institucional, através 
da qual divulga informações e 
recomendações para enfrentar a 
referida doença.

Transmitir o maior número de 
conhecimentos à população do 

Instituto Politécnico de Lisboa é 
o grande objectivo. Nesse sen-
tido foi realizada a 14 de Julho 
uma sessão de esclarecimento. 
A professora Manuela Lucas, 
especialista em saúde pública, 
abordou os principais aspectos 
ligados à doença, nomeadamen-
te quais os seus sintomas mais 
frequentes, como se dá a trans-
missão e a melhor maneira de 
nos protegermos da gripe.  

A Escola Superior de Tecnologia 
da Saúde de Lisboa apresentou, 
ainda, o seu plano de contingên-

cia o qual, depois de devidamen-
te adaptado, será alargado de 
igual modo aos Serviços da Pre-
sidência, aos Serviços de Acção 
Social e às suas Unidades Orgâ-
nicas do Instituto. 

A Escola do IPL cumpre assim 
um dos seus grandes objecti-
vos, enquanto estabelecimento 
de ensino na área da saúde, 
colocando ao serviço de toda 
a comunidade todos os seus 
conhecimentos durante este 
período de crise no campo da 
saúde pública.  
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Alunos da ESCS em campanha para a Amnistia Internacional
DOIS alunos do 2.º ano do curso de Pu-
blicidade e Marketing da Escola Superior 
de Comunicação Social, Cristiano Molha 
e Mafalda Quintela, ganharam a oportu-
nidade de apresentar uma campanha de 
comunicação para a Amnistia Internacio-
nal, na sua sede em Inglaterra.

Desde Novembro que Cristiano e Ma-
falda começaram a trabalhar na criação 
da campanha, juntamente com alunos 
da Bélgica e da Finlândia. A ideia deste 
trabalho surgiu no seio da Busynet, uma 
Associação Europeia de Ensino Supe-
rior à qual a ESCS pertence. 

A Busynet está organizada em secto-
res de trabalho consoante as áreas de 
conhecimento. “A ESCS faz parte do 
chamado Ghedcom, que é o grupo de 
trabalho na área da comunicação repre-
sentado por mim e o professor António 
Belo”, conta a Professora Maria Emília 
Sousa. Numa das reuniões, estes pro-
fessores decidiram criar um trabalho 
“que envolvesse os alunos das nossas 
instituições. E lembrámo-nos de fazer 
uma campanha para a AI”, conta. A 
campanha tinha três objectivos: “fazer 
um outdoor, 30 segundos de publicida-

A MARCA de 17,22 metros, consegui-
da no último ensaio, bastou para que 
Nelson Évora, aluno do curso de Publi-
cidade e Marketing da Escola Superior 
de Comunicação Social, arrebatasse a 
medalha de ouro nas 25.ª Universíadas, 
realizadas em Belgrado de 1 a 12 de Ju-
lho. Consideradas os “Jogos Olímpicos 
dos Estudantes”, as Universíadas-2009, 
reuniram atletas de todo o mundo entre 
os quais 48 estudantes portugueses, 
que competiram em sete modalidades: 
atletismo, basquetebol, esgrima, ginás-
tica artística, judo, natação e taekwondo. 

Além do campeão olímpico, participou 
também nesta competição Pedro Arede, 

Nelson Évora conquista Universíadas de Belgrado 
Campeão Nacional de Espada individual e 
aluno do curso de Jornalismo da escola do 
Instituto Politécnico de Lisboa.

Nelson Évora dedicou a medalha à 
sua escola, por esta sempre o apoiar na 
conciliação dos estudos com a compe-
tição. Pedro Arede, por seu lado, consi-
derou fantástica a experiência de parti-
cipar nas Universíadas, realçando o alto 
espírito competitivo dos atletas assim 
como o orgulho em representar Portu-
gal e a ESCS.

No regresso a Lisboa, Nelson Évora vol-
tou repetir a proeza e a arrebatar o primei-
ro lugar, nos Jogos da Lusofonia, desta 
vez com 17,15 metros no terceiro ensaio.

de para televisão e um anúncio para um 
jornal. Tudo sobre o tema da Violência 
sobre as Mulheres”, explica a professo-
ra Maria Emília Sousa.

Neste trabalho as equipas eram cons-
tituídas por um aluno de cada país. “Os 
alunos comunicavam online, através do 
Messenger ou de outra ferramenta que 
achassem conveniente. Os trabalhos ti-
nham que ser entregues até Março de 
2009 e a discussão seria a 25 de Abril”, 
explica a professora. Da ESCS, foram 
seleccionados 6 alunos, mas “infeliz-
mente quatro deles desistiram e só tive-
mos dois em jogo: Cristiano e Mafalda”. 
Os alunos que participaram neste traba-
lho conheceram-se, pela primeira vez, 
quando chegaram à ESCS para apre-
sentar o trabalho. “O que foi engraçado 
porque estavam habituados a falar uns 
com os outros através do computador 
para fazer as peças. Foi uma experiên-
cia muito inovadora e engraçada”, diz.

Embora Cristiano e Mafalda estives-
sem habituados a trabalhar na mesma 
equipa nas aulas da ESCS, desta vez 
tiveram que participar separadamente, 
em equipas “rivais”.  Mas o esforço va-
leu a pena, as campanhas da equipa de 
Cristiano e Mafalda foram as seleccio-
nadas para ir até à Inglaterra apresentar 
o trabalho à Amnistia Internacional. 
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A ASSOCIAÇÂO de Estudantes do 
Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração de Lisboa está a pre-
parar, numa parceria com o Conse-
lho Pedagógico, um debate sobre as 
metodologias utilizadas pelos docen-
tes na leccionação das disciplinas. 
Pretende-se que estudantes e profes-
sores debatam quais os métodos de 
ensino mais eficazes.

Está igualmente a ser organizado, 
pela Associação de Estudantes do 
ISCAL e o Conselho Pedagógico, um 
debate onde será feito um balanço so-
bre a conclusão dos primeiros cursos 
resultantes de Bolonha. Pretende-se 

ISCAL debate Metodologias de Ensino ...

A Associação de Estudantes do Insti-
tuto Superior de Contabilidade e Admi-
nistração de Lisboa relembra todos os 
alunos desta Instituição de ensino do 
Instituto Politécnico de Lisboa, sobre a 
possibilidade de estudarem pela noite 
dentro, durante o período de exames, 
nas instalações cedidas para o efeito, 
situadas na cave.

... e promove longas noites de estudo 

discutir os prós e contras dos novos 
cursos e apresentar propostas de al-
terações para melhorar o ensino no 
Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração de Lisboa.

Os estudantes do Instituto Superior 
de Contabilidade e Administração de 
Lisboa possuem agora um espaço, ao 
ar livre, e dentro do edifício, onde po-
dem fumar livremente, evitando assim 
o aglomerado de pessoas que até aqui 
se verificava na entrada do edifício. O 
local está dotado de cadeiras, mesas e 
cinzeiros para que os estudantes pos-
sam ter todas as condições para usu-
fruírem do espaço.

O local escolhido é um espaço agra-
dável onde os alunos podem estudar 
em conjunto, jogar uma partida de 
snooker ou matraquilhos. Estão de 
igual forma disponíveis para todos os 
alunos interessados, bebidas e ali-
mentação a preços únicos, para além 
do café essencial para as longas ho-
ras de estudo.

DA AUTORIA do professor Rui Pina 
Coelho a sebenta “Inesgotável Kol-
tès – Dois ensaios sobre a obra Na 
Solidão dos Campos de Algodão, de 
Bernard-Marie Koltès” acaba de ser 
lançada pela Escola Superior de Te-
atro e Cinema, em conjunto com o 
Teatro dos Aloés, na colecção Tra-
dução e Dramaturgia.

A iniciativa surge a propósito da 
representação da peça de Koltès, 
encenada por José Peixoto, e leva-
da ao palco do Espaço Cultural Re-
creios da Amadora.

Nascido em 1948 em Metz (Fran-
ça), o dramaturgo Bernard-Marie 
Koltès adquiriu “uma fulgurante re-
putação universal”, tornando-se “um 
clássico dos reportórios modernos”, 
segundo a explicação de Rui Pina 
Coelho, o autor da sebenta. Koltès, 
homossexual assumido, morreu de 
Sida em 1989, com apenas 41 anos, 
“atravessando a dramaturgia euro-
peia como um cometa”.

Influenciado pelo Teatro do Absurdo, 
Koltès serviu-se de metáforas para ca-
ricaturar a sua descrença no mundo e 
criticar o modo como o Homem habita 
o planeta e se relaciona entre si.

Depois dos Recreios da Amadora 
a peça esteve em cena no Teatro 
Taborda, de 9 a 19 de Julho, e vai 
estar nas Caldas da Rainha nos 
dias 30 e 31 de Julho.

Escola de Teatro 
evoca Koltès
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Dança nas escadarias do Chiado
A ESCOLA Superior de Tecnologia da 
Saúde de Lisboa continua a apostar 
fortemente na Formação Avançada a 
todos os níveis, quer nas Pós-Gradua-
ções, quer no recente Mestrado, resul-
tante de uma parceria com a Universi-
dade de Évora.

Assumindo o seu papel no Sector da 
Saúde e, consequente responsabilida-
de social, a escola direcciona a forma-
ção para áreas de especial enfoque no 
panorama actual. Um exemplo disso, 
é a Pós–Graduação em Citopatologia 
Ginecológica, que tem como objectivo 
formar profissionais com competências 
na área da citologia ginecológica, a ní-
vel do processamento de amostras e do 
screening, a fim de poderem vir a ser in-
tegrados em equipas de rastreio para o 
carcinoma do colo do útero. É sob esta 
forma que a ESTeSL abraça um dos 
objectivos do Ministério da Saúde para 
2009, o de implementar rastreios de car-
cinoma do colo do útero a nível nacio-
nal, uma vez que o Cancro do Colo do 
Útero (CCU) é o quinto mais frequente 
na população feminina. 

O curso terá o seu início a 7 de Outu-
bro e terminará a 16 de Julho de 2010.

Também no âmbito deste tipo de for-
mação irá decorrer a Pós-Graduação 
em Ciências e Tecnologias Forenses, 
cujo objectivo é o de preparar profis-
sionais habilitados e empenhados na 
investigação científica nesta área. A 
preocupação desta formação tem por 

Tecnologia da Saúde aposta na Formação Avançada 

base uma abordagem multidisciplinar 
com ênfase nas áreas científicas da 
medicina, biologia, química, psicolo-
gia, ciências laboratoriais, entre ou-
tras, intercaladas com um conjunto de 
conhecimentos nas áreas da crimina-
lística e direito.

A relevância da área das ciências fo-
renses é cada vez maior no âmbito cien-
tífico e jurídico, devido por um lado, ao 
incremento do número de casos de vio-
lência que progridem frequentemente 
para a resolução judicial e, por outro, à 
crescente exigência de rigor e seguran-
ça da prova científica que é produzida.

Outra das apostas recai numa parce-
ria com a Universidade de Évora, atra-
vés do seu Departamento de Sociologia:  
VII Curso de Mestrado em Intervenção 
Sócio-Organizacional na Saúde, que de-
correrá no próximo ano lectivo. O mes-
trado tem como áreas de especialização, 
Políticas de Administração e Gestão de 
Serviços de Saúde e Qualidade e Tecno-
logias da Saúde e, permitirá capacitar os 
mestrandos com conhecimentos alarga-
dos e multidisciplinares no campo sócio-
organizacional da saúde.

As inscrições estarão em aberto até 
Setembro a todos os interessados.

A ESCOLA Superior de Música 
realizou nas suas instalações as 
provas eliminatórias para o Pré-
mio Jovens Músicos, cuja final irá 
realizar-se, em Setembro, na Casa 
da Música.

Foram vinte e sete as candidatu-
ras seleccionadas para as provas 
finais da iniciativa, promovida anu-
almente e, desde 1987, pela RTP, 
através da Antena 2. 

Prémio 
 Jovens MúsicosFRANCISCO João Mendonça Dias é o 

novo representante dos discentes no 
conselho directivo da Escola Superior 
de Tecnologia da Saúde de Lisboa. 
Na cerimónia de posse, dia 22 de Julho 
nos Serviços Centrais, conduzida pelo 
presidente do IPL, Vicente Ferreira, es-
tiveram também presentes, o presiden-
te da Escola Superior de Tecnologia da 
Saúde de Lisboa, Manuel Correia; o 
vice-presidente, João Lobato e a pre-
sidente da assembleia de representan-
tes, Anabela Graça. 

Novo Representante dos alunos na Saúde
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até 15
 
Incrições 

Mestrado em  
Intervenção Sócio-
Organizacional 
Para  esclarecimentos:
Centro de Formação 
Avançada da ESTeSL
Tel.: 218980485
centro.formacao@estesl.ipl.pt 
 
até 11

Incrições
Pós-Graduação em 
Ciências e 
Tecnologias  
Forenses
Para  esclarecimentos:
Centro de Formação 
Avançada da ESTeSL
Tel.: 218980485
centro.formacao@estesl.ipl.pt 

até 11

Incrições
Pós-Graduação em 
Citologia  
Ginecológica
Para  esclarecimentos:
Centro de Formação 
Avançada da ESTeSL
Tel.: 218980485
centro.formacao@estesl.ipl.pt


