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Vicente Ferreira
candidata-se
a novo mandato

O PRESIDENTE do Instituto Politécnico
de Lisboa, Vicente Ferreira, candidatase a novo mandato à frente da instituição, nas eleições marcadas para 12 de
Novembro. A reeleição é consensual,
não tendo sido formalizada a apresentação de mais nenhuma candidatura.
O processo iniciou-se a 17 de Setembro
tendo a campanha arrancado, de acordo
com o calendário no dia 22 de Outubro.
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Politécnico de Lisboa tem 2280 novos alunos
O INSTITUTO Politécnico de Lisboa
registou este ano o maior número de
candidatos aos seus cursos dos últimos dez anos. No conjunto das oito
escolas de ensino superior que integra
o instituto só ficaram até agora por preencher 79 das 2.359 vagas disponibilizadas, havendo ainda a possibilidade
de algumas destas serem preenchidas
numa terceira fase.
Concorreram ao Politécnico de Lisboa,
no total das duas fases, 18.232 estudantes, que ultrapassaram largamente
o número de vagas existentes em primeira opção. A média geral de entrada
situa-se nos 15,5 valores.
Os Institutos Politécnicos obtiveram,
no seu conjunto, um crescimento de
25% na primeira fase do concurso nacional de acesso, acolhendo sete mil
novos candidatos. As universidades
registaram um crescimento de 17%,
cifrando-se o crescimento médio nacional nos 20%.
O Instituto Politécnico de Lisboa, acompanhando esta nova realidade social de
aumento do número de candidatos para
o ensino superior, apresentou um crescimento de 50%, quando comparado

com a 1ª fase de 2006, e de cerca de
20% quando comparado com o total de
alunos de 2006. Este facto é tanto mais
relevante quanto representa a consolidação de uma tendência já registada no
ano passado.
A expressividade do crescimento do
Instituto Politécnico de Lisboa, que
representa o dobro da média nacional para o ensino politécnico, é indissociável de uma política sustentada
do aumento da qualidade do projecto
educativo de cada uma das suas oito
escolas. Os últimos investimentos em
infra-estruturas, formação em pós-graduações e projectos de investigação
permitiram um alto nível de desenvolvimento da instituição. E isso ocorreu
não só no que se refere aos aspectos
pedagógicos mas, também, na introdução de novos equipamentos e tecnologias e no desenvolvimento científico na
qualificação do corpo docente.
A aprovação de novos cursos de
mestrados trouxe também para o Instituto Politécnico de Lisboa uma mais
valia, que influenciou claramente a escolha dos novos alunos na candidatura de 2007.

Reitor da Universidade de Lisboa reafirma aproximação ao IPL
AO DISCURSAR na abertura do ano
lectivo do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, para que foi convidado, o reitor da Universidade de Lisboa,
António Sampaio da Nóvoa, sublinhou
a necessidade de se construírem plataformas de confiança entre as várias
instituições do Ensino Superior, em
Portugal, para realizar as mudanças
pretendidas.
Explicitando melhor o seu pensamento, o catedrático reafirmou a vontade de criar, conjuntamente com as
escolas que integram o Instituto Politécnico de Lisboa, um “importante espaço de ensino” de âmbito nacional e
europeu. E fez questão de deixar claro
que as plataformas de confiança neste

caso já existem, por vontade expressa
da presidência do IPL e da reitoria da
Universidade.
A sessão, realizada a 22 de Outubro,
contou ainda com a presença do Professor Doutor José Tribolet, presidente
do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, que proferiu a
tradicional Lição de Sapiência, desta
vez subordinada ao tema “Engenharia
Organizacional e Arquitectura Empresarial”.
A ocasião foi ainda aproveitada para
distinguir publicamente os alunos com
melhor nota de ingresso no ISEL no
ano lectivo 2007/2008, e entregar diplomas aos que concluíram as licenciaturas nos dois últimos anos lectivos.
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Serviços Sociais atribuíem 1679 bolsas
OS SERVIÇOS de Acção Social do Ins
tituto Politécnico de Lisboa atribuíram,
no ano lectivo 2006-2007, 1679 bolsas
de estudo a estudantes provenientes
de famílias carenciadas ou com fracos
recursos financeiros. Apresentaram pedidos de candidaturas aos benefícios
sociais 2164 estudantes.
A Escola Superior de Tecnologia da
Saúde é o estabelecimento de ensino
Escolas Superiores
Institutos
Comunicação Social

do IPL com maior número de bolseiros
– 421 – seguindo-se o Instituto Superior
de Engenharia e a Escola Superior de
Educação de Lisboa.
No outro extremo situam-se as escolas das artes; a Escola Superior de
Dança com sete bolsas atribuídas, a
Escola Superior de Música com nove e
a Escola Superior de Teatro e Cinema
com 15.
Deferidos Indeferidos

Total

274

68

342

26

7

33

296

84

380

Música

21

9

30

Teatro e Cinema

53

15

68

Tecnologia da Saúde

421

77

498

Contabilidade e Administração

273

80

353

Engenharia de Lisboa

315

145

460

1679

485

2164

Dança
Educação

T. GLOBAL

Novas danças no Bairro Alto

A ESCOLA Superior de Dança volta este
ano a apostar na apresentação de espectáculos pelos alunos no átrio da escola. “Próxima Vaga” é o nome escolhido
para o novo ciclo, que tem a particularidade de reunir obras coreografadas de
alunos que já terminaram o curso. É a
forma de lhes possibilitar espaços para
ensaio e oportunidade de apresentarem
publicamente os seus trabalhos.

Escola de Teatro
homenageia
Eunice Muñoz

Com estreia marcada para 7 de Novembro, às nove da noite. O primeiro
espectáculo, tal como os anteriores
aberto à comunidade, vai exibir um
vídeo-dança realizado por António Cabrita e coreografado por Luís Marrafa.
A atenção centrar-se-á nas coreografias
Limites, de Luís Marrafa; Entsetellung,
de Catarina Gonçalves; e 90 Graus, de
Rita Aveiro. A entrada é gratuita.

EUNICE Muñoz, a primeira-dama do
teatro português, antiga aluna do Conservatório Nacional, vai ser homenageada pela Escola Superior de Teatro e
Cinema, sua continuadora, na abertura
do ano lectivo, a 24 de Outubro, em cerimónia marcada para o grande auditório. A actriz, há mais de cinquenta anos
em palco, vai poder reviver, na exposição “Grandes Momentos de Uma Carreira”, fotografias e documentos nunca
antes expostos a público, que assinalam o seu percurso, dos tempos de aluna do Conservatório aos dias de hoje.
A sua ficha de aluna do Conservatório Nacional, e os vários pedidos de
autorização à direcção da escola para
poder participar em peças, exigidos
por ser menor, são algumas das surpresas reservadas pelos organizadores. Mas a homenagem a Eunice não
ficará por aqui: a professora Eugénia
Vasques vai declamar-lhe uma “Carta
de Amor” e a Escola Superior de Teatro e Cinema vai entregar-lhe a medalha de honra. A festa encerrará com
uma projecção de curtas-metragens
de alunos do curso de cinema.
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Comunicação Social recebe Scholar Ship…
DURANTE a sua escala em Lisboa,
alguns dos estudantes estrangeiros
que viajam a bordo do Scholar Ship
deslocaram-se à Escola Superior de
Comunicação Social, para conhecer as
instalações e contactar com os colegas
portugueses.
Em parceria com a Universidade de
Lisboa, a ESCS abriu as portas aos
alunos-passageiros de Comunicação
Intercultural, que tiveram a oportunidade de participar em algumas actividades. Os estudantes, de países tão
díspares quanto a China, Costa Rica.
Estados Unidos, Marrocos ou a Austrália realizaram exercícios nos estúdios
de televisão e de rádio, confessando-se
impressionados com as potencialidades
tecnológicas da escola do IPL, sobretudo o estúdio virtual.
O encontro foi ainda oportunidade para
um debate sobre o jornalismo actual e
os desafios colocados pela sociedade
da informação. As jornalistas Florbela
Godinho, da RTP, docente da ESCS, e
Maria João Costa, da Rádio Renascença, acompanharam a comitiva.

Estudantes do Scolar Ship fizeram escala em Lisboa e visitaram a ESCS

Para António Belo, presidente do Conselho Directivo da Escola, a visita foi um
sucesso, comprovado pelo entusiasmo
dos visitantes. E foi uma excelente oportunidade para dar a conhecer a escola a
alunos e professores de universidades
estrangeiras de prestígio, estreitando

os laços de cooperação com eles e com
a Universidade de Lisboa, parceira em
Portugal neste projecto
De Lisboa o Scholar Ship rumou ao
Panamá, com a anotação no livro de
bordo de vir a colher, num futuro próximo, estudantes portugueses

…e acolhe relato do Portugal-Cazaquistão

O locutor, Fernando Correia, e o estudante,
Miguel Henrique, em relato a duas vozes

NUMA iniciativa inédita, o Rádio Clube
Português emitiu, a partir do auditório
da Escola Superior de Comunicação
Social, o relato integral e directo do
Portugal-Cazaquistão em futebol, a

contar para o Europeu 2008. A partilha
de conhecimentos foi o mote para um
encontro surpreendente entre profissionais da rádio e candidatos à profissão.
A partida entre a selecção nacional e o
Cazaquistão foi relatada por Fernando
Correia, que considerou a iniciativa pioneiro um exemplo a repetir.
O auditório estava repleto de alunos
que não quiseram perder a oportunidade de assistir ao vivo, e em directo, ao processo de emissão e relato
de uma prova desportiva pela rádio.
A ideia de juntar estudantes e profissionais do meio partiu do Rádio Clube
Português, por intermédio de Carlos
Andrade, jornalista e docente na Escola Superior de Comunicação Social,
que entrou em contacto com a direcção da escola.
O objectivo principal da emissora foi
motivar os ouvintes, oferecendo-lhes um

relato diferente, mas a ocasião foi aproveitada para trocas de ideias e opiniões,
possibilitando aos alunos de jornalismo
uma experiência original, repleta de técnicas e truques.
Durante a transmissão do jogo, o RCP
fez diversas referências à ESCS, destacando o seu papel no ensino da comunicação em Portugal.
E não foi só a vitória da selecção portuguesa que animou a plateia: o auditório,
repleto de estudantes e professores, vibrou quando Fernando Correia desafiou
um aluno da escola a relatar excertos do
jogo a seu lado.
Miguel Henriques, o voluntarioso aluno do 3.º ano do curso de
Jornalismo, considera aquele momento o mais
importante” da sua vida”, por ter tido
a oportunidade de relatar ao lado do
“mestre da rádio”, como lhe chamou
Carlos Andrade.
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Out. a Nov.
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ESTeSL

ESD
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ISEL

www.estc.ipl.pt

www.estesl.pt

www.esd.ipl.pt
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OUTUBRO
24
14h30

Eunice Muñoz

homenageada na
Abertura Oficial do ano
lectivo 2007/2008

OUTUBRO
4a9

Acção de Rastreio à
comunidade
São Pedro de
Penaferrim
Sintra

Grande Auditório da
Escola

NOVEMBRO
7
21h00

Ciclo “Próxima Vaga”
Átrio da ESD
II B
António Cabrita (realização)
Luís Marrafa (coreografia)

NOVEMBRO

OUTUBRO

23,24

25

IV ENCONTRO DE
INVESTIGAÇÃO E
FORMAÇÃO DO CIED
“Arte e Aprendizagem
na Educação”

Limites
Luís Marrafa (coreografia)
Entsetellung
Catarina Gonçalves
(coreografia)

II WORKSHOP ISEL
SENSORES 2007

14h-17h

Auditório Principal

27

II CONGRESSO
FREGUESIA DE
MARVILLA

14h-17h

Centro de Congressos

90 graus
Rita Aveiro (coreografia)
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