INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
ATA DE REUNIÃO
CONSELHO CIENTÍFICO DA UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO
DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
N.º 7/2018
Aos treze dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e dezoito, pelas dez horas, iniciou-se a reunião
do Conselho Científico da Unidade de Investigação do Instituto Politécnico de Santarém, adiante
designado CC-UI-IPSantarém, nas instalações da sala de reuniões do PI, do Instituto Politécnico de
Santarém (IPSantarém). _______________________________________________________________
Estiveram presentes os professores membros do CC-UI-IPSantarém: ___________________________
Maria da Costa Potes Santa-Clara Barbas, da Escola Superior de Educação de Santarém adiante
designada por (ESES), Diretora da UI_IPSantarém e Presidente do UI_IPSantarém, que presidiu______
Rita Alexandra Prior Falhas Santos Rocha, da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, adiante
designada por (ESDRM) Subdiretora da UI_IPSantarém e Vice-Presidente do CC - Ul_lPSantarém ______
Margarida Oliveira da Escola Superior Agrária de Santarém adiante designada por (ESAS), a professora
Paula Ruivo (ESAS) e a professora Paula Pinto (ESAS). ________________________________________
O professor João Samartinho adiante designado por (ESGTS) e o professor Pedro Oliveira (ESGTS). ____
Alcinda Reis, da Escola Superior de Saúde de Santarém, adiante designada por (ESSS), a professora Hélia
Dias (ESSS) e o professor José Amendoeira (ESSS). __________________________________________
Esteve presente a Assistente Técnica Margarida Farinha, que secretariou a reunião. _______________
Estiveram ausentes com justificação, a professora Ana Cristina Loureiro da Escola Superior de Educação
de Santarém adiante designada por (ESES), a professora Maria João Cardona (ESES) e a professora
Susana Isabel Gueifão Colaço (ESES). ____________________________________________________
O professor Filipe Madeira, da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém adiante designada
por (ESGTS)_________________________________________________________________________
A professora Susana Alves, da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, adiante designada por
(ESDRM), o professor Luís Cid (ESDRM) e o professor Diogo Monteiro (ESDRM)___________________
ORDEM DE TRABALHOS (OT): __________________________________________________________
A Diretora da UIIPSantarém deu início à reunião agradecendo o acolhimento da Escola Superior de
Educação a cedência de espaço para a realização da reunião do Conselho Científico da
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UI_IPSantarém, mas que por motivos técnicos a reunião não pode realizar - se na sala do CC da
Escola Superior de Educação de Santarém, dando as boas vindas aos presentes. ___________
Ponto um: Aprovação da ata anterior: ___________________________________________________
Foi aprovada a ata da reunião de treze de novembro de dois mil e dezoito, por unanimidade dos
presentes. _________________________________________________________________________
Ponto dois: Informações: ---------------------------------------------------------------------------------------------------A Diretora da UIIPSantarém prestou aos presentes as informações abaixo mencionadas. __________

A criação do espaço digital disponível no Moodle na página web da UI_IPSantarém. ________
A Diretora da UI_IPSantarém falou nos Despachos Publicados ressalvando o despacho da nomeação da
professora Carla Vivas que vai ficar responsável pelo Sistema da Qualidade. ______________________
Informou também que os Gestores de Processo foram nomeados salientando a Professora Rita
Alexandra Prior Falhas Santos Rocha, Subdiretora da UI_IPSantarém e Vice-Presidente do CCUl_lPSantarém ficou responsável pela área da Investigação ___________________________________
A Diretora da UI_IPSantarém informou os presentes que no âmbito da monotorização foi feita uma
apresentação oficial do CIÊNCIAVITAE, que decorreu a vinte seis de setembro feita pela Katia

Laranjeira, salientando que um dos grandes focos do nosso trabalho é agora a integração da
plataforma com os procedimentos/sistemas de gestão de informação das instituições e que a
Plataforma já está operacional e mostrou interesse na elaboração de workshops explicativos
para ajudar os colegas na construção do CIÊNCIAVITAE _______________________________
Existem Repositórios Nacionais e Internacionais onde os investigadores estão catalogados. Existem os
seguintes repositórios principais utilizados pela comunidade científica do IPSantarém: ScienciaCV:
Sciencia CV (https://www.cienciavitae.pt/) onde estão organizados os CV’s da comunidade

científica, bem como as publicações e repositórios nacionais. Integra também os dados do
ORCID e DEGOIS. _____________________________________________________________
Também falou na necessidade do CIÊNCIAVITAE ser interoperável com as ferramentas que são
disponibilizadas a nível do Sigarra e Gedoc do IPSantarém e que para desenvolver esta
interoperacional idade foi criado um grupo de trabalho onde foram convidados a participar, os
Professores: Maria Barbas, Rita rocha e José Maurício de modo a que ao se colocar no
CIÊNCIAVITAE seja feita de forma direta a monotorização dos da investigação para o
IPSantarém __________________________________________________________________
A Diretora da UI_IPSantarém informou que já se encontram abertas as manifestações de interesse
por parte dos investigadores para fazerem parte das ações aprovadas do COST que comporta
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6 áreas prioritárias onde existe a possibilidade dos Cientistas Investigadores concorrerem atá
ao dia 31 de janeiro para as Colds aprovadas. _______________________________________
Falou na realização do IN Code 2030 que assenta em 5 eixos orientadores. ________________
informou que a Literacia Digital foi convidada para estar presente na Formação para a Ciência
e Tecnologia que permitiu o contacto com o Sr. Ministro do Ensino Superior donde se agendou
a seu pedido de interesse uma visita ao IPSantarém no dia 31 de janeiro de 2019 e que estará
também presente o DR Pedro Dominguinhos, Presidente do CCISP. _____________________
Da aplicação, PoliScalabis I&DI (PsI&DI) que, incorpora os estudantes e alumni, os
investigadores e outros colaboradores de atividades I&DI bem como comunidades e centros
de investigação, financiadores, associações empresariais, municípios e outras entidades_____
A aplicação visa o desenvolvimento de projetos de I&DI, permitindo albergar e acolher
iniciativas e ideias em grupos colaborativos de discussão. Visa também disponibilizar a
informação de I&DI e reforçar a articulação com a comunidade de investigação e empresas. __
A aplicação tem ainda integrações com PoliScalabis Study, PoliScalabis Work e o PoliScalabis
Create. _____________________________________________________________________
Ponto três: Eleição da Comissão de Ética ________________________________________________
A Diretora da UIIPSantarém deu a conhecer a metodologia da nomeação do elemento para a Comissão
de Ética por escola, para fazer parte efetiva da Comissão de Ética sendo; a Professora Coordenadora
Ana Neves da Escola Superior Agrária de Santarém a escolhida e justificada pela sua presença na
Comissão de Ética, também faz parte das Ciências Biológicas da Escola, área que mais se aproxima da
Ética. ______________________________________________________________________________
A Professora Coordenadora Maria João Cardona da Escola Superior de Educação de Santarém, a
escolhida e justificada por pertencer ao Departamento da Educação onde se integra a área Cientifica da
Ética. _____________________________________________________________________________
O Professor Adjunto, Pedro Oliveira da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém, o escolhido
e justificado que embora não tenha nenhum trabalho publicado na área da Ética, os seus 20 anos de
carreira já lhe concedem sensibilidade suficiente na delicadeza da matéria, para poder enfrentar e
desempenhar com sucesso todo o trabalho desafiante e sensível que esta comissão pressupõe e
desenvolve. ________________________________________________________________________
A Professora Coordenadora Carla Chicau da Escola Superior de Desporto de Rio Maior proposta e
justificada por ser, Coordenadora Investigadora na área das Ciências Sociais, nomeadamente na área da
Sociologia do Desporto e Ética, a sua larga experiência de orientação de trabalhos e projetos.
Desempenha também o cargo de Regente da disciplina de Ética e Deontologia Profissional. ________
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O Professor Coordenador José Amendoeira da Escola Superior de Saúde de Santarém o escolhido e
justificado por ser, o Investigador com mais experiência em termos de Investigação é o Coordenador de
toda a parte de Investigação da Escola detendo uma vasta experiência em acompanhamento em várias
Universidades do País e estrangeiro no domínio da Investigação e acompanhamento de Projetos desta
natureza.
Votados e aprovados por unanimidade a Diretora da UIIPSantarém desejou a todos os professores as
boas vindas _________________________________________________________________________
Ponto quatro: Ponto de situação sobre as publicações da Revista da UI_IPSantarém: _____________

Foi dado a conhecer pelo Professor Coordenador João Samartinho os nomes dos Professores
que vão participar nas publicações, do número da Revista UI-IPS na Área de Ciências Sociais e
Humanidades. Prof.ª Ana Loureiro da ESES [dezembro 2018] _____________________
Número da Revista UI-IPS na Área das Ciências da Vida e da Saúde - Prof.ª Alcinda Reis da ESSS
[dezembro 2018______________________________________________________________
Número da Revista UI-IPS na Área Ciências Naturais e Ambiente - Prof.ª Paula Ruivo da ESAS
[dezembro 2018 / janeiro 2019] __________________________________________________
O Professor Coordenador João Samartinho informou que está a aguardar a receção dos artigos
e do Edital no decorrer da próxima semana. ________________________________________
Número da Revista UI-IPS na Área das Ciências Exatas e da Engenharia [fevereiro 2019] ------A Diretora da UIIPSantarém louvou e agradeceu o serviço prestado pelos Bolseiros, Nádia Lopes e Mário
José, na reorganização, renumeração e colocação de artigos em condições de publicação. ___________
Todos os presentes participaram na Tomada de Posse do membro da C C da UI_IPSantarém, onde foi
endossado o Professor Coordenador José Amendoeira da Escola Superior de Saúde de Santarém pelo
endossante o Sr. Professor Coordenador José Mira de Villas Boas Potes na qualidade de Presidente do
IPSantarém _________________________________________________________________________
O presente Termo de Posse depois de assinado pelo Endossando, Endossado e DR Vítor Alexandre que
o fez lavrar num Documento avulso que vai ser arquivado em Livro próprio do IPSantarém. _________
Por necessidade foi alterada a apresentação da ordem de trabalhos entre o Ponto 5 e Ponto 6_______
Ponto seis - Apresentação do Projeto CVTT. ---------------------------------------------------------------------------- A

Diretora da UI_IPSantarém deu a palavra ao DR Diogo Palha que explicou a Estruturação de
Candidatura SIAC – Transferência de Tecnologia que consiste na ligação, das Empresas às
Instituições Cientificas e Tecnológicas, e transferências de conhecimentos dessas Entidades
Cientificas e Tecnológicas para as Empresas disponibilizando os conhecimentos já criados ao
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serviço das Empresas tendo como ações elegíveis, as ações de demonstração e do
desenvolvimento tecnológico com vista à valorização Económica._______________________
Ponto cinco: Aprovação dos Procedimentos relacionados com o Processo de Investigação: ___________

No que respeita ao ponto cinco da ordem de trabalhos, foram aprovados os Procedimentos
Operacionais relacionados com o Processo de Investigação __________________________________

A Diretora da UI_IPSantarém informou que os Projetos submetidos no âmbito P2020 a
articulação é feita com o Dr. Orlando Martins
Projetos submetidos no âmbito do SIAC, a articulação é feita com o DR Diogo Palha_________
Projetos submetidos no âmbito do FCT Erasmus, a articulação é feita com Dra. Silvandina____
E os Projetos submetidos no âmbito Cost, a articulação é feita com a Professora Coordenadora
Maria Barbas _________________________________________________________________
Ponto sete -Outros Assuntos: ____________________________________________________
No que concerne ao ponto sete, foi exposto pela Diretora da UI_IPSantarém que quando os
Projetos terminam/ fecham com saldo positivo essa verba restante seja transferida para as
Escolas criando-se uma Bolsa de Custos que possa vir a ser possível utilizar essas verbas para
fins necessários a colmatar necessidades dos Investigadores no prazo de um ano___________
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas treze horas. Lavrou-se a
presente

ata,

aprovada

em

minuta,

por

unanimidade

dos

membros

do

CC-

Ul_IPSantarém._______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Santarém, 13 de dezembro de 2018
A Presidente do Conselho Científico da UI_IPSantarém
_____________________________________________
Maria Potes Barbas

A Secretária da reunião do CC-UI-IPSantarém
_______________________________________________
Margarida Farinha
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