INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
ATA DE REUNIÃO

CONSELHO CIENTÍFICO DA UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO
DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

N.º 6/2018

Aos treze dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezoito, pelas onze 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 conselho
Científico da ESAS, 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 UIIPSantarém e Presidente do UIIPSantarém, que presidiu; Rita
Alexandra Prior Falhas Santos Rocha, Subdiretora da UllPSantarém e Vice-Presidente do CC-UllPSantarém, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Margarida Oliveira, da Escola Superior Agrária de Santarém adiante designada por ESAS, Paula Ruivo
(ESAS) e Paula Pinto (ESAS). ------------------------------------------------------------------------------------------------Filipe Madeira, da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém adiante designada por ESGTS;
João Samartinho (ESGTS) e Pedro Oliveira (ESGTS). ------------------------------------------------------------------Alcinda Reis, da Escola Superior de Saúde de Santarém, adiante designada por (ESSS); Hélia Dias (ESSS)
Esteve presente a Assistente Técnica Margarida Farinha, que secretariou a reunião. ----------------------Estiveram ausentes com justificação a professora Susana Isabel Gueifão Colaço (ESES), a professora
Susana Mendes Alves (ESDRM), o professor Diogo Manuel Teixeira Monteiro (ESDRM), o professor Luís
Cid (ESDRM), e a professora Maria João Cardona (ESES). ----------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS (OT): ---------------------------------------------------------------------------------------------A Diretora da UIIPSantarém deu início à reunião agradecendo o acolhimento da Escola Superior Agrária
de Santarém agradecendo a cedência de espaço para a realização da reunião do conselho científico da
UIIPSantarém, dando as boas vindas aos presentes, informou a saída da técnica superior Carla Bastos
e agradeceu o desempenho na função de secretariado nas reuniões. ------------------------------------------A Diretora da UIIPSantarém apresentou aos presentes o Dr. Orlando Martins que participou na reunião
Ponto um: Informações: ----------------------------------------------------------------------------------------------------A Diretora da UIIPSantarém prestou aos presentes as informações abaixo mencionadas: ---------------MOD.61 - 06/02/2015- Edição: 02
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Na Semana do Open Access, foi apresentado o CV-Ciência Vitae para os/as docentes poderem submeter
nesta plataforma interoperável toda a informação pessoal, académica e científica. -------------------------Informou os presentes que participou na Rede Peninsular en Innovación Abierta. ---------------------------A professora Maria Potes Barbas foi nomeada Pró-Presidente dos Projetos e Inovação., desde nove de
novembro do ano dois mil e dezoito, e informou os presentes que se demitiu das funções de Presidente
do Conselho Cientifico da Escola Superior de Educação de Santarém --------------------------------------------Deu a conhecer aos presentes, que foram propostos e receberam apreciação favorável do Conselho
Científico e Pedagógico três cursos: Licenciatura em Artes e Património Cultural (ESE/IPSantarem),
Licenciatura em Zootecnia (ESA IPSantarém); Mestrado em Desporto no Turismo (ESDRM IPSantarém),
que resulta de um consórcio (a ser submetido pela Universidade do Algarve). --------------------------------Foi aprovada a ata da reunião de onze de setembro de dois mil e dezoito, por unanimidade dos
presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois- Monitorização de dados de Investigação. ---------------------------------------------------------------

No que respeita ao ponto dois, foram apresentados os Procedimentos Operacionais: Projetos de
Investigação e Desenvolvimento e Comunicação e Monitorização das Atividades de Investigação
e Desenvolvimento, que se anexam a esta ata. --------------------------------------------------------------------Ficou estabelecido que após avaliações e alterações, feitas pelas professoras Mara Potes Barbas e Rita
Rocha, os procedimentos serão enviados aos membros do Concelho Científico para avaliarem até dia
vinte cinco de novembro e em seguida devolvidos, com as propostas de alteração para serem
apresentadas na reunião de treze de dezembro do Concelho Científico ---------------------------------------Foi apresentado e debatido o modelo de Relatório de Atividades de Domínios de Investigação, que se
anexa a esta ata. Modelo votado e aprovado por unanimidade dos presentes--------------------------------Ponto três - Apresentação do Projeto CVTT. ---------------------------------------------------------------------------A Diretora da Ui_PSantarém apresentou aos presentes o Projeto CVTT, apresentação que se anexa a
esta ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou uso da palavra o Dr. Orlando Martins, expondo os projetos onde teve participação, que se
anexa a esta ata ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Diretora da Ui_PSantarém agradeceu a participação do Dr. Orlando Martins e solicitou que na
reunião de 13 de dezembro, descreva quais os contributos do IPSantarém com base no Protocolo
existente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro - Outros Assuntos. ------------------------------------------------------------------------------------------No que respeita ao ponto quatro, foi sugerido e criado um grupo de trabalho, composto por um
elemento de cada Escola, a saber: Ana Loureiro (ESES), Paula Ruivo (ESAS), Alcinda Reis (ESSS), e Pedro
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Reis (ESGTS), que se ofereceram para trabalhar a elaboração da revista da WI_PS, com o professor
João Samartinho---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Diretora da UI_IPSantarém expressou que apesar de toda a consideração e apreço pelo colega José
Amendoeira, uma vez que por motivos de saúde está impedido temporáriamente de tomar Posse
como membro da Ui_PSantarém, na comissão de Ética, vai solicitar um parecer júrico no que concerne
a este assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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-UI-IPSantarém.

Santarém, 13 de novembro de 2018

A Presidente do Conselho Científico da UIIPSantarém

_____________________________________________
Maria Potes Barbas

A Secretária da reunião do CC-UI-IPSantarém

_______________________________________________
Margarida Farinha
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