
UPsantarém]
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

ATA DE REUNIÃO

CONSELHO CIENTÍFICO DA UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO

DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

N2 11 /2019

Aos quatro dias do mês de julho, do ano de dois mil e dezanove, pelas 14 horas e trinta minutos, iniciou-se a

reunião do Conselho Científico da Unidade de Investigação do Instituto Politécnico de Santarém, adiante

designado CC-Ul-lPSantarém, na sala de reuniões ISPDT dos Serviços Centrais do IPSantarém.

Estiveram presentes os professores membros do CC-Ul-IPSantarém:

Maria da Costa Potes Santa-Clara Barbas, da Escola Superior de Educação de Santarém adiante designada por

(ESES), Diretora da Ul IPSantarém e Presidente do Ul_IPSantarém, que presidiu; Rita Alexandra Prior Falhas

Santos Rocha, Subdiretora da Ul_IPSantarém e Vice-Presidente do CC-UI_lPSantarém,

Maria Paula de Sousa Ferreira Marinho Pinto, da Escola Superior Agrária de Santarém adiante designada por

(ESAS).

Susana Isabel Gueifão Colaço, da Escola Superior de Educação de Santarém adiante designada por (ESES), Ana

Cristina de Castro Loureiro, (ESES); Maria João Cardona Correia Antunes, (ESES).

João Paulo Rodrigues da Silva Samartinho, da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém adiante

designada por (ESGTS); e Pedro Miguel Domingos Duarte de Oliveira (ESGTS).

Luís Filipe Cid Serra da Escola Superior de Desporto de Rio Maior adiante designada por (ESDRM), e Diogo

Manuel Teixeira Monteiro, (ESDRM).

Alcinda Reis, da Escola Superior de Saúde de Santarém, adiante designada por (ESSS); e José Joaquim

Amendoeira, (ESSS).

Esteve presente a Assistente Técnica Margarida Farinha, que secretariou a reunião.

Estiveram ausentes com justificação Maria Margarida da Costa Ferreira Correia de Oliveira, (ESAS); Paula Lúcia

da Mata Silvério Ruivo, (ESAS), Filipe Madeira (ESGTS); Susana Alves, (ESDRM) e Hélia Dias (ESSS).

ORDEM DE TRABALHOS (OT):
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Ponto um — Aprovação da ata anterior;

Ponto dois — Informações;

Ponto três — Proposta de revisão do regulamento interno da UllPSantarém;

Ponto quatro - Revista da Ul_lPSantarém: ponto da situação;

Ponto cinco - Discussão sobre o plano de ação da Ul_IPSantarém.

A Diretora da UllPSantarém deu início à reunião agradecendo a presença de todos dando as boas vindas aos

presentes.

Ponto um: Aprovação da ata anterior:

Foi aprovada a ata n9 9 da reunião de vinte de março de dois mil e dezanove, por unanimidade dos presentes

que estiveram presentes na reunião anterior

Ponto Dois: Informações:

A diretora Ul IPSantarém informou que convidou o Presidente e os Vice-Presidentes para estarem presentes

nesta reunião para em conjunto com os membros comentarem o documento que se encontra a discussão,

compareceram os Vice-Presidentes João Moutão e Nuno Bordalo Pacheco.

Recordou e parebanizou os3 premiados do Prémio I&D IPSantarém 2019; (1.9 Lugar Diogo Monteiro, 2. Lugar

Luís Cid, 39 Lugar Margarida Oliveira), também informou que o Centro de Investigação em Qualidade da Vida

(CIEQV) recebeu a classificação de Bom pela FCT (Cf. Educational_4748_CIEQV).

Divulgou a criação de um E-book da matemática, o evento que ocorreu no dia 15 e 16 de março de 2019, na

Escola Superior de Educação de Santarém, com o nome de Inovação no Ensino da Matemática e das Ciências

2019, informou que: a Escola Superior de Educação de Santarém, recebeu no dia 31 de maio o 1.2 Selo Ação

INCoDe.2030, na sequência de uma proposta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o

prémio “Escola dos Afetos, escola de sucessos pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo,

l.P

A Professora Maria Potes Barbas, o Professor Pedro Matos e o estudante Diogo Bernardo, do Curso Literacia

Dïgital para o Mercado de Trabalho, ganharam o 1 lugar regional no Poliempreende com a criação de e

portefólios para o mercado de trabalho.

A diretora da Ul_IPSantarém informou que no passado dia 25 de junho de 2019, realizou-se na Escola Superior

de Saúde de Santarém o Seminário Teórico Metodológico.

Nos dias 8, 9 e 10 de julho irá realizar-se o evento do Ciência 2019, que se realizará no Centro de

Congressos de Lisboa (Junqueira), toda a informação está disponível em:

http://www.encontrociencia.pt/programa/detalhesprograma/?global=1
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O API irá avançar após dia 17 de julho. com a ajuda dos professores: Rita Santos Rocha, Filipe Madeira e

engenheiro José Maurício.

FCT - resultados da Avaliação das Unidades de I&D em:

https://www.fct.pt/noticias/index.phtml.pt?id=452&/2019/6/FCT publica resultados da Avalia%C3%A7%C3

%A3o das Unidades de l&D

Foi divulgada a data de,11 e 12 de julho de 2019 para a realização do Congresso internacional sobre o Ensino

Superior a nível nacional na Escola Superior Agrária. - CNaPPES - com a professora Ana Loureiro na

organização.

Por ultimo informou que já foi entregue a candidatura ao Aviso 02/SAICT/2019, agradecendo ao Vice-

Presidente João Moutão, todo seu empenho e ajuda para que fosse possível a sua realização.

Ponto 4 - Revista da Ul_IPSantarém: Ponto de situação.

O professor João Samartinho fez o ponto de situação da revista Ul lPSantarém reforçando os prazos de data

de publicação.

Ponto três - Proposta de revisão do regulamento interno da lJl_lPSantarém.

O professor Luis Cid apresentou e explicou a proposta, passando em seguida à discussão entre os presentes.

A Diretora no final da discussão informou que tendo em conta tudo o que foi dito iria reunir com a jurista, a

Dra. Feliciana para concluir uma proposta e que em setembro seria posta a votação.

Ponto 5 - Discussão sobre o plano de ação da Ul_IPSantarém.

1) A proposta de contabilização do tempo em l&D na DSD anual, dos docentes envolvidos na coordenação de

projetos financiados (sem diferenciação do programa de financiamento), quer como IR (a UO é a promotora)

quer como representante da UO numa determinada vertente do projeto (no consórcio):

Propõe-se, em alternativa, uma das seguintes soluções:

a) O montante (do conjunto) dos projetos de cada docente. Considerou-se um montante base de € 100.003,00

a que corresponde uma redução em 60 minutos do serviço docente, Acréscimos ou decréscimos de montante

teriam variações correspondentes em tempo (por ex. €200.000,00 = 2 h; €50.000,00 = 30 mm);

b) A situação da Escola ser a proponente ou (apenas) participante no consórcio, situações a que

corresponderia, respetivamente, 60 minutos (o docente é responsável pelo consórcio; i.e., a Escola é

proponente) ou 30 minutos (se o docente for responsável pela execução do projeto na Escola).

c) os projetos de investigação que resultam de atividades de extensão à comunidade e, cujos resultados

possibïlitem a translação do conhecimento, devem ser considerados nos moldes da alínea b) no que respeita

ao tempo a atribuir ao(s) coordenador(es), possibilitando assim que por esta via também se valorize a
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maturidade dos projetos passíveis de serem submetidos a candidaturas nas quais a investigação e transiação

do conhecimento sejam concretizados.

2) manutenção do PRÉMIO l&D anual para os docentes do IPSANTARÉM a reverter para a bolsa l&D.

3) definição de incentivo a acrescentará BOLSA l&D de cada docente, por PUBLICAÇÃO de ARTIGO CIENTÍFICO

EM REVISTA INDEXADA ou de LIVRO TÉCNICO OU CIENTÍFICO.

4) definição de incentivo a acrescentar à BOLSA I&D de cada docente, resultante de OVERHEADS de projetos. --

Após debate, a proposta da Ul_IPSantarém foi colocada à votação e foi aprovada com: dez votos favoráveis,

um voto contra e uma abstenção.

O Professor Luís Cid apresentou uma Declaração de Voto, que se irá anexar a esta ata.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas dezasseis horas e trinta minutos. Lavrou-se

a presente ata, que, posta à aprovação de todos os membros, foi aprovada e vai ser assïnada pela Presidente

do Conselho Científico da Ul_IPSantarém e pela Secretária.

Santarém, D4 de julho de 2019

A Presidente do Conselho Científico da UllPSantarém A Secretária da reunião do CCLI-lPSantarém

Maria Potes Barbas Margarida Farinha
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