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ATA DE REUNIÃO

CONSELHO CIENTÍFICO DA UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO

DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

N. 8/2019

Aos vinte sete dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e dezanove, pelas dez horas e trinta minutos,

iniciou-se a reunião do Conselho Científico da Unidade de Investigação do Instituto Politécnico de Santarém,

adiante designado CC-UI-lPSantarém, nas instalações da sala de convívio da Escola Superior de gestão e

tecnologia de Santarém (ESGTS), do Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém).

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

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-UllPSantarém,

João Samartinho, da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém adiante designada por ESGTS e Filipe

Madeira ESGTS

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

Amendoeira Martins (ESSS)

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

Estiveram ausentes com justificação Margarida Dliveira (ESAS), Paula Ruivo (ESAS), Paula Pinto (ESAS) Susana

Isabel Colaço (ESES), Ana Loureiro (ESES), Maria João Cardona (ESES), Pedro Oliveira (ESGTS). e Susana Mendes

Alves (ESDRM), David Catela (ESDRM), Diogo Manuel Monteiro (ESDRM), Luís Cid (ESDRM). Abel Santos

(ESDRM), e Hélia Dias (ESSS).

ORDEM DE TRABALHOS (OT):

A Diretora da UllPSantarém deu inicio à reunião agradecendo o acolhimento da Escola Superior de gestão e

Tecnologia, a cedência de espaço para a realização da reunião do conselho científico da Ul_IPSantarém dando

as boas vindas aos presentes,

Ponto um: Aprovação da ata anterior:
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Foi aprovada a ata da reunião de vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezanove, por unanimidade dos

presentes.

Ponto dois: Informações:

A Diretora da UI_lPSantarém prestou aos presentes as informações que: fomos informados Via Endesa da

existência da fundacion Caroline em Madrid que aceita estágios com tempo mínimo de seis meses auferindo

1200€ mensais, para realizar trabalho colaborativo com cinquenta e quatro universidades Ibero-americanas

com data limite de inscrição, quatro de abril.

A Diretora da Ul_IPSantarém informou que esteve presente na última reunião realizada pela OCDE, onde foi

muito falada a situação do que temos vindo a perlongar e a melhorar na vida académica

Referiu que o Sr. Ministro falou publicamente dizendo que temos mil quatrocentas e cinquenta Bolsas de

Doutoramento, dois mil e quatrocentos contactos de lO, mais de cento e três mil estudantes no ano letivo

2018/2019, tendo os politécnicos mais de nove mil estudantes, disse ainda que o governo está a fazer uma

grande aposta nos laboratórios Colaborativos e nos programas que se vão passara seguir pela Ul_lPSantarém e

que tem a ver com o programa Interface.

Na reunião da OCDE também foi falado que todas as metas projetadas pelo governo no Ensino superior foram

ultrapassadas, apenas a questão do alojamento no ensino superior está em défice, como tal o ministério

existente na Av. 5 de Outubro irá ser revertido em alojamento para estudantes.

Informou também que o Dr. Pedro Dominguinhos focou muito a questão dos Politécnicos e que a posição do

CCISP é de apoio aos doutoramentos, mas que os Politécnicos têm que mostrar exigência e qualidade tendo

atenção a ligação às empresas e a inclusão dos investigadores nas empresas.

Divulgou aos presentes que os centros de investigação dos Politécnicos passaram de quinze para quarenta e

dois e que se espera que em 2021 sejam vinte uns mil estudantes, que os TeSP foram uma mais valia nos

Politécnicos e que o Sr. Ministro enalteceu o trabalho que os Politécnicos têm vindo a desempenhar na

Inclusão Social.

Outra informação dada tem a ver com o Elearning que está em de debate a lei n2 83/2019 que estabelece a

Universidade Aberta como o polo dinamizador do espaço e ensino à distância em Portugal

A Diretora da UI PSantarém mostrou toda a sua alegria, porque na proposta de financiamento estratégico no

domínio da investigação no ponto n9 três é proporcionar aos funcionários docentes e não docentes do

IPSantarém uma pós-graduação em projetos e internacionalização via Aberta, foi tudo aprovado na

Universidade Aberta, apenas solicitaram alteração na parte das coordenações para ficar só um coordenador e
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um professor da Aberta e do IPSantarém nas várias aulas e que se realize uma reunião de CC para aprovação

do edital.

No documento, ((Pensar do ensino superior em Portugal para 2030, desafios e oportunidades», no ponto n2

dois que se refere ao percurso onde estamos e onde queremos estar em 2030, na pág. n2 três, último

parágrafo diz que paro o ensino público do Politécnico pretende-se que 70% dos Docentes estejam entregados

em posições de carreira, onde 50% representem os Professores Coordenadores e 15% represente os

professores Coordenadores Principais até 2023.

Falou se também que a grande aposta governamental de entre os ICYTEES tem a ver com inteligência artificial,

e que é a grande prioridade tecnológica para este ano

A Diretora da Ul IPSantarém felicitou o Centro de Investigação de Qualidade de Vida, SEQUIEVE, pela

oportunidade de poder através do Dr. Pedro Sequeira ser reembolsado em vinte e quatro mil e cinquenta

euros para o ano de 2019.

Informou ainda que a visita do Sr. Ministro do Ensino Superior para ver a formação, Literacia para o Mercado

de Trabalho foi um sucesso. Terminou as informações dizendo que a pág. da Ul_IPSantarém

terá algumas melhorias e que no dia 31 de maio com o titulo: lnnovation and networks exchange of good

practice, para os colegas da Ul_IPSantarém viessem mostrar os projetos que têm a nível nacional e

internacional e também que viessem fazer workshops durante a parte da tarde para mostrar os resultados dos

trabalhos já realizados.

Ficou acordado enviar um email aos diretores das Escolas e membros do Científico a convidar para

contribufrem com uma mostra desses projetos no dia 31 de maio, também será enviado o modelo de relatório

por domínio e pede-se aos colegas responsáveis filiados aos domínios a sua ajuda na dinamização.

Foram dadas algumas informações em relação à execução dos projetos.

Ponto três: - Aprovação do modelo de monitorização da investigação

Ponto cinco - Aprovação dos Procedimentos relacionados com o Processo Investigação

A discussão do ponto três foi feita em simultâneo com o ponto cinco, O IPSantarém tem um ano até julho de

2020 para mostrar o relatório, ou seja, para mostrar a forma de monotorização da atividade científica e para

apresentar dados, estes relatórios têm de ser produzidos pelos cinco CTC, CC. e discutido em CCP, para depois

o Presidente aprovar.

A Ul iPSantarém vai enviar um email a todos os colegas a convidar para fazerem parte da Ul IPSantarém, a

pedir o ID do Ciência Cv, quem não tiver pode contar com a ajuda da Ul_IPSantarém durante dois meses e o
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modelo do relatório de atividades cientificas será também enviado e os coordenadores dos domínios

científicos têm até ao fim de março para apresentar os relatórios para depois se marcar uma reunião para em

conjunto traçar o modelo de relatório.

Ponto quatro — Discussão sobre a situação da proposta de financiamento da “Estratégia no Domínio da

Investigação”

A Diretora da Ul_IPSantarém fez um ponto de situação do documento que o CC construiu chamando-se

«Suporte e financiamento estratégico no domínio da investigação», onde traçou seis linhas prioritárias para

avançar com a investigação e foi apresentado à presidência, apesar de concordar o Professor Coordenador

Principal Jorge iustino achou que devia ser apresentado à nova Presidência que ia entrar em funções, em

breve.

O ponto n2 um, consistia em criar um espaço de interação aberto foi absorvido pelo projeto SIAC que já foi

submetido.

O ponto nQ três, proporcionar aos funcionários docentes e não docentes do IPSantarém a possibilidade de

frequentar uma pós-graduação em projetos internacionalização esta formação foi apresentada à UA para fazer

um trabalho em conjunto nos moldes Elearning este pedido foi aprovado no CC da UA.

O ponto n2 quatro. referente à politica mandatária já está adjudicado.

O ponto n2 cinco, que é aquisição de software como ainda não foi adquirido, foi pedido que os membros da

Ul_IPSantarém e os colegas convidados que vissem este software e se acharem conveniente a sua substituição

que informem até a próxima sexta feira.

O ponto dois, seria reduzir em duas horas a carga horária semanal dos docentes que queiram investir na

investigação pelo que o vice-Presidente do IPSantarém disse ser completamente impossível, sugerindo à

Ul_lPSantarém a encontrar uma solução alternativa. Em reunião foi sugerido que se utilizem as verbas nos

projetos nacionais em recursos e nos projetos internacionais, mas com aprovação do coordenador do projeto.

Ficou decido apresentar esta solução ao Vice-Presidente João Moutão,

Ponto seis - Outros Assuntos.

Neste ponto foi apresentado pelo Professor Coordenador principal convidado, Jorge Justino, a proposta de

submissão, de um louvor público a, Maria Potes Barbas, Professora Coordenadora Principal, tendo sido votado

e aprovado por unanimidade, que se anexa à ata.
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Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reuniào pelas doze horas e trinta minutos. Lavrou-se a

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

do Conselho Científico da Ul iPSantarém e a Secretária,

Santarém, vinte e sete dias de fevereiro de dois mil e dezanove

A Presidente do Conselho Científico da UllPSantarém O(A) Secretário(a)

Maria Potes Barbas Margarida Farinha
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