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Conselho geral aprova plano de actividades
ENSINO, investigação, internacionalização, interacção com a sociedade e
política de qualidade são os eixos orientadores do plano de actividades do Instituto Politécnico de Lisboa para o próximo ano. O documento, recentemente
aprovado pelo conselho geral e disponível no site, apresenta os objectivos
estratégicos e o respectivo plano operacional do IPL e das unidades orgânicas.
Apesar da crise financeira em que
vive o país e do “impacto inquestionável no ensino superior” o IPL encara
o momento como “uma oportunidade
para um novo repensar” do funcionamento das instituições de ensino e do
papel que estas desempenham na sociedade actual.
No próximo ano o IPL pretende manter o n.º de alunos inscritos no 1.º e 2.º
ciclos perto dos catorze mil; melhorar
a qualificação dos docentes, atingindo
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25% de doutores e especialistas no conjunto total de docentes ETI, e aumentar
a taxa de sucesso escolar.
A investigação é outra das apostas
desta instituição que pretende, em
2012, que suas unidades orgânicas aumentem a produção científica.
Dando continuidade à política de abertura à sociedade, o IPL e as suas unidades orgânicas propõem-se a elevar o
número de parcerias estabelecidas com
a comunidade e a reforçar as acções
no âmbito do empreendedorismo tendo
consciência da importância desta temática no ensino superior.
Equilíbrio financeiro e cultura de qualidade são factores essenciais para a
concretização dos objectivos propostos, assim, procurar-se-á encontrar
fontes alternativas de receitas próprias,
procurando atingir a meta de 17,5 milhões de euros de auto financiamento
(ou 30% das receitas totais), é outro
objectivo estratégico que a instituição
se propõe a alcançar contribuindo, desta forma, para o equilíbrio orçamental.
Por outro lado, no âmbito da gestão
da qualidade o IPL pretende “incluir os
processos de auto-avaliação nos procedimentos normais de gestão”, estimulando a participação de professores,
alunos e funcionários, e implementar o
sistema global de garantia de qualidade.
Aliás, este plano de actividades, apesar de elaborado de acordo com o Quadro de Avaliação e Responsabilização
aprovado para 2011 a 2013, inclui algumas alterações decorrentes do diagnóstico realizado no âmbito do processo de
implementação da gestão da qualidade
no IPL, e da alteração do contexto nacional e do ensino superior.

Regulamento de qualidade já está on-line
O Instituto Politécnico de Lisboa deu
mais um passo na implementação de
um Sistema de Garantia da Qualidade, em todo o universo do Instituto,
ao ver aprovado pelo seu presidente
o Regulamento da Qualidade do IPL.

Neste documento estão expressos
os objectivos gerais da política de
Garantia da Qualidade do IPL e o seu
modelo de funcionamento.
O Regulamento pode ser consultado
em www.ipl.pt.

Repositório
científico do IPL
em acesso aberto

O REPOSITÓRIO Científico do Instituto Politécnico de Lisboa já está
integrado, em acesso aberto, no directório nacional do Portal RCAAP
(Repositório Científico de Acesso
Aberto de Portugal).
A primeira etapa que pretendia reunir um mínimo de 500 registos já foi
ultrapassada. No total já constam no
Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa 702 registos, mantendo-se o convite a toda a comunidade académica para a colocação de
trabalhos no Repositório.
Desta forma a divulgação do trabalho científico produzido no Instituto Politécnico de Lisboa garante
uma maior exposição e reconhecimento da instituição e de quem a
ela pertence, contribuindo para o
desenvolvimento da investigação e
troca de conhecimento.
Este serviço é uma das componentes do Repositório Científico de
Acesso Aberto de Portugal e tem
como objectivo aumentar a visibilidade, acessibilidade e difusão dos
resultados da actividade académica
e de investigação científica nacional,
facilitando o acesso à informação e
produção científica nacional.
O repositório pode ser consultado
no site do Instituto Politécnico de Lisboa em www.ipl.pt.
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Primeiro provedor
de estudante
da Escola de Saúde

JOÃO Esaú Toste Dinis, antigo
director da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, foi o nome
escolhido para ser o primeiro Provedor do Estudante da escola.
Durante três anos Esaú Dinis vai
assumir a responsabilidade de apreciar as queixas e reclamações dos
estudantes sobre matérias pedagógicas e administrativas, encaminhando, sem poder decisório, aos
órgãos competentes as recomendações necessárias para prevenir e
reparar ilegalidades ou injustiças.
O Provedor do estudante foi eleito
pelo Conselho de Representantes,
sob proposta da Associação de Estudantes, e decorreu de acordo com os
Estatutos da ESTeSL.
Esaú Dinis foi director da Escola
Superior de Tecnologia da Saúde de
Lisboa, de Dezembro de 1996 a Outubro de 2003, e após a aposentação,
continuou a acompanhar anos determinantes na história da instituição.

Professor Joel Silveira foi recordado
na Escola de Comunicação Social
A BIBLIOTECA da Escola Superior de
Comunicação Social foi o local escolhido, no passado dia seis de Dezembro,
para o lançamento, a título póstumo, da
obra de Joel Frederico da Silveira, “A
construção do Sistema Informativo em
Portugal no século XX”.
O livro, que constitui o 24.º volume da
colecção Caminhos do Conhecimento,
é o resultado da tese de doutoramento
em Ciências da Comunicação do falecido professor da ESCS. O evento inclui,
igualmente, a inauguração do fundo bibliográfico “Joel da Silveira”.
A cerimónia foi presidida pelo presidente do IPL, Professor Doutor Vicente
Ferreira, e a apresentação da obra ficou
a cargo da ex-presidente do Instituto
da Comunicação Social, Teresa Ribeiro considerou o trabalho muito rico nas
suas deambulações.
Também o presidente da Escola Superior de Comunicação Social, Jorge
Veríssimo, avaliou a obra muito importante para os alunos. Jesus Timoteo
Alvarez, orientador da tese de doutoramento e amigo de Joel da Silveira, aproveitou a ocasião para apresentar uma

reflexão relativa ao tema “O nosso futuro visto a partir da crise da credibilidade
e confiança”.
Marcaram ainda presença no evento
o pró-presidente do IPL, António Belo,
que aproveitou este evento para abrir
à consulta pública o fundo bibliográfico
“Joel da Silveira” constituído por mais
de 3000 livros, os quais foram cedidos
à ESCS por Margarida Santos, viúva do
professor Joel, e agradecer a esta a cedência destas obras.
Recorde-se que Joel da Silveira foi docente na Escola Superior de Comunicação Social desde 1989. Foi fundador e
membro da SOPCOM – Sociedade Portuguesa de Ciências da Comunicação.
Entre 2001 e 2003, foi membro da Alta
Autoridade para a Comunicação Social.
Desde 2003 exercia funções como Presidente do CIMDE – Centro de Investigação Media e Democracia.
Autor de várias obras, entre as quais
“Telejornais em Exame” e “Telejornais
no Início do Século XXI”, concluiu o
doutoramento em Ciências da Comunicação, na Universidade Complutense de Madrid.

(Da esq. para a dta) Jesus Timoteo Alvarez, professor da Universidade Complutense, Jorge
Veríssimo, presidente da ESCS, e Vicente Ferreira, presidente do IPL
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Educação promove direitos das crianças

A ESCOLA Superior de Educação de
Lisboa, está integrada, desde 2010,
numa Rede Europeia de Mestrados
em Direitos da Criança "The European Network of Masters in Children’s
Rights" (ENMCR). Esta rede reúne
universidades e outras organizações
envolvidas na promoção dos direitos
da criança, através da formação de
profissionais que trabalham no campo
da infância.
Fundada em 2004, em Berlim, a rede
de mestrado em direitos da criança,
foi uma iniciativa do escritório regional
para América Latina e da organização
"Save the Children Suécia" (SCS) e de
investigadores, técnicos e activistas
na Europa, que se dedicam à promoção dos direitos das crianças.

No âmbito desta rede foram criadas na
Escola Superior de Educação, no ano
lectivo 2010/2011, as unidades curriculares de Direitos Humanos e da Criança
(licenciatura em Educação Básica) e Direitos da Criança e da Família (Mestrado em Educação Social e Intervenção
Comunitária e Intervenção Precoce).
A integração da Escola Superior de Educação nesta rede europeia possibilita a
troca de experiências entre investigadores
e activistas na área dos direitos da criança.
Permite ainda promover o intercâmbio entre
professores e alunos e reforçar a investigação sobre a implementação e desenvolvimento dos direitos da criança e políticas
para a infância, a nível nacional e europeu.
Para mais informações contactar: Catarina Tomás (ctomas@eselx.ipl.pt)

Dietistas voluntárias
fazem rastreios
DECORREU em Peniche, no mês de
Novembro, mais uma acção no âmbito
do Projecto SMS – Solidariedade Médica e Social, dinamizado pela Tecnifar, em parceria com Escola Superior
de Tecnologia da Saúde de Lisboa.
Nesta acção de prevenção da doença e promoção da saúde, participaram, em regime de voluntariado,
duas recém-licenciadas do curso de
licenciatura em Dietética e Nutrição
da Escola Superior de Tecnologia de
Saúde de Lisboa.
O Projecto Solidariedade Médica e
Social tem como objetivo ajudar todos
aqueles que, por razões geográficas
ou sociais não têm fácil acesso a cuidados básicos de saúde, acções de
sensibilização e rastreios. Através da
mobilização de profissionais de saúde
em regime de voluntariado para, junto de populações desfavorecidas ou
com necessidades especiais
Durante dois dias foram realizadas,
pelas voluntárias da Escola Superior
de Tecnologia da Saúde de Lisboa
72 Avaliações Nutricionais junto da
população de Peniche.

ESCS na conferência Meios digitais
A ESCOLA Superior de Comunicação
Social fez-se representar na sétima
edição do congresso da SOPCOM
(Associação Portuguesa de Ciências
da Comunicação) que decorreu entre
os dias 15 e 17 de Dezembro, na Universidade do Porto.
Sob o tema “Meios Digitais e Indústrias Criativas - Os efeitos e os desafios da Globalização”. O objectivo
do encontro era debater o papel das
indústrias criativas e da relação que

têm com os meios digitais em Portugal e no Mundo.
O congresso pretende reunir, de
dois em dois anos, a comunidade
científica nacional e promover o desenvolvimento das Ciências da Comunicação no país. Á semelhança
de outras edições a participação da
Escola Superior de Comunicação
Social esteve a cargo de um conjunto de alunos e docentes da escola
que apresentaram comunicações.
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ESCS finalista no concurso Renault

NUM TOTAL de 60 trabalhos apresentados, por 54 estabelecimentos de ensino
superior, o projecto de um grupo de alunos da Escola Superior de Comunica-

ção Social chegou à fase dos 20 melhores no Concurso Universitário Renault.
Os alunos do curso de Relações
Públicas e Comunicação Empresarial, Ana Rita Grácio, Cátia Braz, Diogo Seno, Élia Teixeira e Marta Baeta,
orientados pela professora Ana Raposo, elaboraram um plano de comunicação que pretendia dar a conhecer
o conceito de automóvel eléctrico.
“Building the wheels of the future” foi
o mote para a primeira edição deste
concurso universitário.
A iniciativa teve como principal objectivo premiar as vertentes académicas e científicas dos trabalhos apresentados pelos alunos, promovendo
uma maior ligação entre as universidades e o mundo empresarial.
A apresentação do projecto decorreu
no dia 22 de Novembro no Oceanário.

Obesidade infanto-juvenil em livro

A COLECÇÃO Caminhos do Conhecimento do Instituto Politécnico de Lisboa segue a bom ritmo com o lançamento de mais uma obra. Desta vez
coube à Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa a promoção
de “Obesidade Infanto-Juvenil em
Portugal”, da autoria de Joana Sousa,
professora da escola.
A investigação, desenvolvida por Joana Sousa, traduz um contributo inovador
para esta temática, sendo o estudo mais
abrangente realizado até ao momento
em Portugal. A autora fez questão de

adaptar a sua tese a um livro acessível a
qualquer leitor, lançando o seguinte alerta: "um em cada três adolescentes portugueses apresenta excesso de peso".
No lançamento do livro, marcaram
presença, Manuel Correia, pró-presidente do IPL para a Saúde, João Lobato, presidente da ESTeSL, Isabel do
Carmo da Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa e Isabel Loureiro, da Escola Nacional de Saúde
Pública, autoras do prefácio e orientadoras da tese de doutoramento, agora
posta em livro.

Festa de Natal
reúne 300 crianças

A FESTA de Natal do IPL, um evento
que já faz parte da história da instituição, reuniu este ano 300 crianças.
À semelhança dos anos anteriores
a organização da festa esteve a cargo da Casa de Cultura e Recreio do
Pessoal do IPL e decorreu na Escola
Superior de Comunicação Social no
dia 17 de Dezembro.
Este ano o evento natalício contou
com a participação especial do coro
polifónico da Escola Superior de Teatro e Cinema e com o espectáculo
"Cantastórias", de Margarida Fonseca
dos Santos, apresentado por alunos
do curso de Música na Comunidade,
uma parceria da Escola Superior de
Educação de Lisboa com a Escola
Superior de Música.
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agenda Janeiro a Fevereiro
ESELX
www.eselx.ipl.pt
JANEIRO

3
Salão Nobre

11h-13h30/14h-16h

“Exposição interativa sobre necessidades educativas especiais e
intervenção precoce”
Sala 304

16h

Seminário
"Ser minoria numa profissão",
com Henriques Santos (Educador
de Infância) e Sandra Apolinário
(Sargento da Força Aérea)

ESTESL

ESTESL

www.estesl.ipl.pt
JANEIRO

www.estesl.ipl.pt
FEVEREIRO

ENCONTROS COM A CIÊNCIA:
Anfiteatro da ESTeSL

2

12h-13h

5

"Importância da caracterização
da contaminação fúngica em
diferentes ambientes"
Carla Viegas
Área Científica de Saúde Ambiental Departamento das Ciências e Tecnologias Laboratoriais e Saúde Comunitária da ESTeSL

"Avaliação radioquímica, biológica e dosimétrica do complexo
lbg-99mtc para utilização em
cintigrafia do trânsito do cólon"
Filipa Lucena

Área Científica de Medicina Nuclear Departamento das Ciências e Tecnologias das Radiações e Biossinais da
Saúde

7 a 12

2ª Fase Candidaturas para o Mestrado em Tecnologia de Diagnóstico e Intervenção Cardiovascular

19
ENCONTROS COM A CIÊNCIA:
Anfiteatro da ESTeSL

12h-13h

A ortóptica e a oftalmologia, aspectos sinérgicos em oftalmologia
pediátrica
Francisco Reich d’Almeida

Médico Doutorado pela Universidade
de Londres

ENCONTROS COM A CIÊNCIA:
Anfiteatro da ESTeSL

12h-13h

"Asma nos estudantes do ensino
superior: farmacoterapia e dispositivos de inalação"
Vanessa Mateus Faísca

Área Científica de Farmácia - Departamento das Ciências e Tecnologias
Laboratoriais e Saúde Comunitária da
ESTeSL

"A incerteza em medicina: uma
análise sociológica a partir da
investigação empírica"
Hélder Raposo

Área Científica de Sociologia -Departamento das Ciências Sociais e Humanas da ESTeSL

16

"Identifying cancer stem cells in
breast tumours: searching for
cancer origins"
Sara Ricardo

Instituto de Patologia e Imunologia
Molecular da Universidade do Porto

agenda Janeiro a Fevereiro
ESML

ISEL

ESTC

www.esml.ipl.pt
JANEIRO

www.isel.ipl.pt
JANEIRO

JANEIRO

14

30 a 31
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Auditório Vianna da Motta

Centro de Estudos de Engenharia
Química do ISEL

Sala 309
Departamento de teatro
Seminário
Daniel Worm D’assumpção

17h

Camerata de Sopros maestro Sílvio
Dionísio

"Saint-Säens, Caplet, Ravel e Françaix"

21

17h

Auditório Vianna da Motta
Orquestra de Sopros da ESML

"Referências Francesas | Milhaud,
Tomasi"
Maestro J. S. Béreau

28

17h

Auditório Vianna da Motta

18h-22h30

Curso de Técnicas Electroquímicas

FEVEREIRO
1a 3
18h - 22h30

Centro de Estudos de Engenharia
Química do ISEL
Curso de Técnicas Electroquímicas

4
9h30-13h30

Sessão de Avaliação
Pré inscrição até 20 Janeiro valor: 100 euros

Orquestra Sinfónica da ESML

www.ipl.pt

18h30

Entradas mediante inscrição no gabinete
de produção

10
18h30

Sala 310
Departamento de teatro
Seminário
António Sousa Dias
"Som e Espaço"
Apresentação | Prof. Marta Cordeiro
Entradas mediante inscrição no
gabinete de produção

"Mendelssohn, Hindemith e Schumann"
Vasco Pearce de Azevedo, direcção
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