Reflexo da excelência
da Medicina Dentária
portuguesa
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Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

vos materiais para a construção, da área
da ferrovia, da observação e monitorização de estruturas e do património edificado, e da gestão e manutenção das
construções; do CITTA (Centro de Investigação do Território, Transportes e
Ambiente) que reúne investigadores
cuja atividade de investigação se centra
nos domínios do planeamento do território, dos transportes e do ambiente; e o
CIIMAR (Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental), uma
instituição multidisciplinar que cobre
uma vasta gama de especialidades científicas que partilham a visão comum de
contribuir para o conhecimento do
Oceano como base para uma sustentável gestão e exploração dos recursos e
da qual fazem parte alguns investigadores da área da hidráulica pertencentes
ao DEC-FEUP. Nestes espaços amadurecem-se ideias inovadoras que têm conquistado o mercado além-fronteiras. Um
caso de sucesso é a BERD (Bridge Engineering Research & Design), uma empresa de engenharia portuguesa fundada por um doutorado do DEC. O projeto de doutoramento, assente num método inovador de construção de pontes,
refletiu-se numa patente que tem cativado diferentes mercados.
Nesta esfera, o DEC trabalha em vários projetos financiados, nacionais e internacionais, porém Silva Cardoso lamenta que a instituição não consiga financiamento europeu por parte do Norte 2020, dado que, na preparação do
atual quadro da Estratégia Regional de
Especialização Inteligente, esta “entendeu que a Engenharia Civil não era de
todo prioritária, mesmo em áreas como
os edifícios energicamente inteligentes
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A ligação à sociedade
promovida pela FEUP “faz
parte da constituição da
própria faculdade e em
particular do DEC, cuja
relação com a sociedade
civil é talvez a mais antiga”

ou as questões da ferrovia”. Esta limitação torna-se mais incompreensível
quando falamos de uma instituição que
tem vindo a ser reconhecida nacional e
internacionalmente pela excelente classificação do seu ensino, investigação e
laboratórios associados.

Transferência de conhecimento
A ligação à sociedade promovida pela
FEUP “faz parte da constituição da própria faculdade e em particular do DEC,
cuja relação com a sociedade civil é talvez
a mais antiga”. Essa ligação efetua-se através da faculdade ou dos organismos pertencentes à universidade que servem de
interface com sociedade civil - Instituto da
Construção, Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos e Laboratório de Ensaio
de Materiais de Construção.
Incluídas na terceira missão da universidade estão as ofertas formativas diferenciadas inseridas numa lógica de formação
contínua. Disso é exemplo recente o cur-

so de Ética na Construção, instituído em
associação com a AICCOPN - Associação
dos Industriais da Construção Civil e
Obras Públicas, uma matéria importante
no movimento de internacionalização das
empresas.
Com regularidade o departamento sai das
suas portas e através da iniciativa Sebentas
d’Obra conduz o público em geral a visitas a
obras de engenharia civil, com o apoio de
profissionais e académicos das áreas de engenharia e da arquitetura. A essas visitas está associada uma publicação – a Sebenta
d’Obra – em que se descreve com a profundidade técnico-científica adequada o que foi
observado.

Falamos de um departamento que acolhe mais de 100 os colaboradores e cerca
de 1000 discentes que se dividem entre
Mestrado Integrado de Engenharia Civil
(800), programas doutorais (100) e novos
mestrados (80).
O nosso interlocutor, naturalmente atento
às questões do ensino e da empregabilidade
em Engenharia Civil, aponta que o mercado
já sente falta de mão-de-obra qualificada tão
importante nesta fase de ressurgimento do
setor imobiliário. Poderemos entender os
engenheiros civis como “os médicos de clínica geral da sociedade”, nomeadamente
nas questões relativas às águas, aos esgotos,
às ruas e aos edifícios.

Departamento de Engenharia Civil
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Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra

Investigação sobre as grandes
questões apresentadas à Indústria
O Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra vive momentos de grande dinamismo no campo da investigação
direcionada para as áreas da Indústria 4.0.

Transferência de conhecimento
Findo o ciclo de estudos, é comum, através de programas de estágio desenvolvidos em empresas da região, os
alunos do DEM servirem de ponte entre a Universidade e
a Indústria, nomeadamente no apoio à resolução de problemas práticos, aproveitando o Saber e a tecnologia presentes na instituição. Nesta imagem, vemos um exercício
realizado por um aluno que, beneficiando de um dos muitos equipamentos disponíveis nos laboratórios do DEM,
está a tentar melhorar a rentabilidade de um processo de
fabrico de uma das maiores empresas nacionais.

Amílcar Ramalho, subdiretor, José Costa subdiretor, Martins Ferreira, diretor, Adélio Gaspar, subdiretor e Miguel Panão, subdiretor

O DEM, por via de projetos de investigação financiados pelo programa Portugal 2020, ou através de contratos de consultadoria e prestação de serviços especializados, tem revelado grande atividade
na transferência de conhecimento para as
empresas, que conta com o importante
envolvimento de alunos.
Estes projetos de investigação desenvolvem-se em dois grandes centros de investigação: o Centro de Engenharia Mecânica, Materiais e Processos (CEMMPRE) e a Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial
ADAI-LAETA.

Energia - Prof. Doutor Manuel Gameiro
A “Energia para a Sustentabilidade” (EfS) é uma iniciativa interdisciplinar que conta com a participação das Faculdades de
Ciências e Tecnologia, Economia, Psicologia e Direito da Universidade de Coimbra. Esta abordagem interdisciplinar das
questões da energia é, no entender de Manuel Gameiro, docente e investigador para as áreas da Energia, uma das vantagens
competitivas da instituição. Dentro deste grande universo a energia pode ser dividida em três grandes fatias: “edifícios; transportes; indústria/agricultura”. Dentro de cada um deles o DEM, em profunda relação com o tecido industrial, assume-se como importante player na prestação de serviços e no desenvolvimento de projetos de investigação que respondem às necessidades da indústria. A Sustentabilidade do Ambiente Construído e a Mobilidade Sustentável são duas das muitas áreas em
constante estudo.
Em todos os projetos em que participa, o DEM garante a relação dos alunos com o tecido industrial. Para isso foi criado
um conselho externo de acompanhamento da iniciativa EfS, que é composto por uma série de empresas e de instituições locais e nacionais. Todos os anos encontros promovidos entre departamento e essas instituições culminam com a apresentação de trabalhos desenvolvidos pelos estudantes de mestrado e de doutoramento e que visam responder a algumas das necessidades da indústria.
Neste momento, o DEM já atingiu um grau de internacionalização na ordem dos 40% nos programas associados à iniciativa da Energia para a Sustentabilidade — falamos de um doutoramento que está inserido no programa MIT Portugal e que
funciona em associação com a Universidade de Coimbra, a Universidade de Lisboa (Instituto Superior Técnico e a Faculdade de Ciências) e a Universidade do Porto; e de um mestrado em Energia para a Sustentabilidade.
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Robótica Industrial –
Prof. Doutor Norberto Pires
O Laboratório de Robótica Industrial
(LRI) surge na década de 90 assente numa lógica de relação estratégica entre a
Universidade de Coimbra e a indústria.
Norberto Pires, coordenador do LRI,
fala-nos da dinâmica deste espaço que
se distingue pelo forte trabalho de I&D
realizado em parceria direta com a indústria.
Estes projetos nascem numa lógica
de inovação para resolução de problemas e não de concorrência à indústria
já fixada, contando com a preciosa colaboração dos alunos do DEM.
A Indústria 4.0 nasceu na Alemanha
no início desta década para dar resposta às solicitações da indústria, envelhecida e com falta de mão-de-obra qualificada, fruto da globalização e da deslocalização do tecido empresarial para
países com custos de produção mais
baixos. Neste sentido, está previsto (até
2030) o investimento anual de perto de
60 mil milhões de euros para que o país
alcance um elevado grau de automação. “Isso serve a indústria alemã, a sua competitividade, a sua indústria assente nos sistemas embebidos, o que forçou o desenvolvimento de sistemas automatizados baseados em rede, cada vez mais inteligentes (Internet of Things). “Mas não interessa diretamente a Portugal”, alerta o investigador.
Defendendo a ideia de que o país tem uma indústria de nicho que exige capacidade
técnica e mão-de-obra especializada – são disso exemplo as indústrias metalomecânica, dos moldes ou da cerâmica –, esta tem que viver da aliança entre a automatização e o trabalho manual. “A Indústria 4.0 em Portugal tem que ser adaptada. Se entrarmos na lógica de automatizar tudo destruímos a nossa força”. Nesse sentido estão em curso no DEM projetos que pretendem dar resposta aos desafios do conceito da Indústria 4.0, nomeadamente, na área da robótica colaborativa, que permitirá
que robots e humanos partilhem o mesmo espaço de trabalho, aproveitando assim
o melhor de cada agente, operador e robot, explorando as capacidades cognitivas e
a destreza dos humanos e a capacidade dos robôs de produzirem trabalho repetitivo.
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Nanotecnologia –
Prof. Doutora Teresa Vieira
Coordenadora do grupo de Nanomateriais e Microfabricação, a Prof. Teresa Vieira é voz ativa em vários projetos de investigação desenvolvidos no campo da nanotecnologia dentro do Departamento de Engenharia Mecânica. “Costumo dizer aos meus alunos que se antigamente se dizia que há os metais, os cerâmicos, os
polímeros e os compósitos, agora há multimateriais. Um
só faz tudo, basta que introduzamos as características desejadas, por exemplo desde isolante até condutor”, introduz a nossa entrevistada.
A nanotecnologia alcançou grande destaque no início dos anos 2000 por força das
suas qualidades disruptivas: “Ou seja, propriedades que são verdadeiras até à escala nanométrica (<10-7 metro ou seja 100 nanómetro) a partir daí alteram-se significativamente. O ouro é sempre dourado exceto se fornanocristalino. A cor, como efeito da luz sobre os corpos, acaba por ser diferente, função do tamanho dos grãos (cristais) que os
constituem serem ou não nanométricos”, explica a investigadora.
Esta técnica está a ser utilizada em diferentes áreas de investigação desde os plásticos,
metais, cerâmicas… e oferecem novas perspetivas à indústria biomédica. “No ser humano a comunicação elétrica entre tecidos obriga a que os materiais abióticos sejam condutores elétricos. O desenvolvimento de novos polímeros sintéticos condutores permite,
por exemplo, uma substituição eficaz dos músculos danificados”, salienta Teresa Vieira.
O desafio atual é conseguir trabalhar com nanopartículas como aditivo de outros materiais, um caminho que derruba o “impossível” permitindo gerar multimateriais, que podem ser utilizados, quer na área da saúde ou outras áreas igualmente desafiantes como
a aeronáutica.
Grande parte dos projetos de processos aditivos realizados no DEM surgem em parceria com a indústria dos metais, onde o grande desafio atual é o uso nesta técnica de
multimateriais. Neste campo, a investigadora defende que “a indústria nacional deveria
reforçar a aposta em processos SLM - Selective Laser Melting. Na verdade, as indústrias
metalomecânicas, cada vez mais são confrontadas com o fabrico de componentes com
geometrias e desempenhos em serviço impossíveis de poderem ser levadas a cabo com
as técnicas até agora disponíveis. Aos multimateriais acresce a dificuldade do processo
de fabrico. Por outro lado, as indústrias são obrigadas a trabalhar “just in time”, com diferentes tecnologias desde subtrativas, replicativas e aditivas, se falhar um componente
nestes equipamentos, o industrial só necessita que o parceiro/fornecedor de equipamento forneça o seu desenho via nuvem.
De notar que as tecnologias aditivas vêm ao encontro das necessidades atuais do mercado — em contenção de custos, principalmente nas áreas de consumo de energia e de
material — pois permite para além de não
criar aparas, economizando o consumo de
material, diminuindo/aproveitando os resíduos produzidos por outras técnicas. Caminhamos assim para uma indústria mais eficiente e mais amiga do ambiente”.

Abr2018

26

Ensino

Escola Superior de Saúde do Norte

Ensino Superior da Saúde
Cruz Vermelha Portuguesa
O Decreto-Lei n.º 155/2017 de 28 de dezembro transformou a Escola Superior de
Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis em Escola Superior
de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa. Este era, desde longa data, um desígnio
da presidência de Henrique Pereira.

Ensino e Investigação

Com a criação da Escola Superior de
Saúde estão criadas as condições para o
desenvolvimento e a criação de novas licenciaturas na área das Terapêuticas
Não Convencionais e Tecnologias da
Saúde e os Cursos Técnicos Superiores

Profissionais (CTeSP) em Intervenção Comunitária e Cuidados à População Sénior.
Henrique Pereira, presidente da instituição, não esconde o objetivo de, a breve
trecho, poder ter a funcionar outras licenciaturas.

A ampliação das instalações – que resultou na construção de um novo edifício
com dimensões iguais ao existente onde
será inaugurado no próximo dia 25 de
abril um centro de simulação – veio dar o
impulso necessário para a concretização
desta alteração, que possibilitou a submissão à Agência de Acreditação e Avaliação
do Ensino Superior (A3ES) de duas novas
licenciaturas em Acupuntura e Osteopatia. “Cruzava-se aqui a ampliação das instalações e a melhoria das condições físicas e de equipamentos para o exercício
da nossa atividade com questões relacionadas com o plano de desenvolvimento
estratégico a médio e longo prazo”, explica o presidente da ESSNorteCVP.
A expectável aprovação por parte da
A3ES, para além de ampliar a oferta formativa ao nível dos 1ºs ciclos de estudos,
vai alargar a já consistente relação com a
comunidade, com IPSS e com instituições
de saúde, potenciando uma cultura de
multidisciplinariedade, de desenvolvimento e de sustentabilidade financeira da Escola. Para isso, a ESSNorteCVP está também a incrementar algumas áreas comuns de ensino prático para as diferentes
licenciaturas, criando sinergias na utilização dos espaços, dos equipamentos e dos
recursos didáticos.
Esta nova fase apresenta-se como uma
alavanca financeira e de rentabilização de
recursos “interessante”, que não acontecia com a oferta de apenas uma área disciplinar, pese embora a forte dinâmica da
Escola no âmbito dos Cursos de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem e de Cursos de Pós-graduação.
Saliente-se que o trabalho erigido ao longo dos anos nesta área tem contribuído
para a natural fixação dos antigos estu-
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dantes, que encontram na instituição as
ferramentas necessárias para melhorarem as suas qualificações académicas e
por conseguinte progredirem na carreira
– com as facilidades inerentes ao facto de
serem estudantes de continuidade.
À semelhança do que vem sendo feito
na Enfermagem é objetivo da Escola desenvolver, no imediato, oportunidades de
formação que potenciem desenvolvimento de competências pessoais e profissionais e, por conseguinte, das profissões de
acupuntor e osteopata. “Não só formar
profissionais com um diploma que lhes
permita aceder a uma determinada profissão, mas criar oportunidades para esses
profissionais fazerem formação pós-graduada”, sublinha o presidente.
Neste caminho, naturalmente surgem
novas oportunidades de expandir o espectro da investigação, “uma alavanca
fundamental para o desenvolvimento
das profissões nas perspetivas técnica/tecnológica, científica e de melhoria das competências dos profissionais
da área da saúde”. Também é importante que se reforce a prestação de
serviços à comunidade, através da resposta a necessidades em cuidados de
saúde e do compromisso efetivo com
a ação social. Esta sinergia entre o ensino e o trabalho social ajuda a melhorar aspetos da comunidade a par do
desenvolvimento de competências dos
estudantes. “Esta política tem sido
muito consistente e está muito bem
estruturada, revelando-se uma mais-valia na integração e no desenvolvimento da capacidade de relação interpessoal dos nossos estudantes e na
sua própria profissão”, explica Henrique Pereira. Esta postura é diferenciadora no mercado, na medida em que o
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“Esta metodologia da Escola tem sido muito
consistente, está muito bem estruturada, e revela-se
uma mais valia na integração e no desenvolvimento
da capacidade de relação interpessoal dos nossos
alunos na sua própria profissão”

forte cariz social da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) beneficia e engrandece a
conduta da Escola.
A abertura da Instituição como Escola Superior de Saúde, para além das mais-valias
acima descritas, revela outras dimensões
“bastante interessantes”: a possibilidade de
“ampliar o leque de oportunidades e de diversidade de áreas científicas na interação
com outras universidades”; por outro lado,
melhora a imagem da Escola, na medida
em que se podem incrementar programas
de mobilidade de docentes e discentes que
reforçam a imagem da instituição no exterior.
Mais uma vez a investigação e a candidatura a possíveis fundos de financiamento, tem agora a oportunidade de ser reforçada: “Quando diversificamos a oferta
formativa em diferentes áreas científicas,
assumimos uma postura de maior intervenção em termos internacionais de uma
forma muito mais equilibrada e adequada
às áreas científicas da maioria dos nossos
parceiros internacionais”, salienta Henrique Pereira.
Assumindo a ampliação das áreas científicas, a Escola está já a criar condições para
que os docentes melhorem as suas competências dentro da sua área profissional; por
outro lado, pretende fomentar a partilha e a
criação de competências transversais, dado
que “a familiarização com outras áreas dentro do mesmo contexto de ensino, potencia
o trabalho em equipa entre professores, o
que se reflete, naturalmente, na interação
com os estudantes”.

mento da literacia e do desenvolvimento
da sociedade em geral.
A relação direta da instituição com parceiros locais também dinamiza o desenvolvimento comunitário. Por exemplo, no
campo da Higiene e Segurança no Trabalho, a Escola serve de elo, num projeto de
investigação, que une uma empresa de
Lisboa e outras empresas da região. Este
é apenas um exemplo das potencialidades
desta instituição de ensino que assume
uma postura proactiva na região. Integra
e trabalha de forma ativa o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal Sénior, o Conselho Geral dos Agrupamentos Ferreira de Castro e Soares Basto, o Conselho Local de Ação Social de
Oliveira de Azeméis, o Conselho Municipal da Juventude, o Conselho Municipal
para a Promoção da Saúde, o Observatório de Monitorização e Observação do
Projeto Educativo Municipal e o observatório de combate à Violência Doméstica.
São estes exemplos concretos que evidenciam a forte intervenção comunitária
da Escola.

Empregabilidade

Internacionalização

No último triénio a Escola tem vindo a
aumentar o número de estudantes matriculados. De acordo com a auscultação
efetuada aos estudantes, o grau de satisfação com a formação ministrada pela Escola é muito elevado (93% dos estudantes
manifestam-se satisfeitos e muito satisfeitos). A taxa de empregabilidade, aos seis
meses após a conclusão da licenciatura é
de 100%.

A ESSNorteCVP participa num conjunto
de redes internacionais de excelência que
têm possibilitado o desenvolvimento e disseminação de boas práticas na educação,
formação e investigação de docentes e estudantes, no âmbito da saúde e das tecnologias educativas, novas práticas de aprendizagem e métodos de ensino em saúde.
“Destacamos a rede Joint International
Project, onde desenvolvemos investigação
conjunta em Health Promotion, Self-management e Positive Health. Somos membros
do Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe - COHEHRE, que integra mais de 40
Universidades europeias, onde participamos ativamente em programas de Capacity
Building, com um facilitador no Teacher for
the Future, em reuniões temáticas com vista à investigação e desenvolvimento, e na
disseminação científica em Conferências internacionais. Desenvolvemos investigação
ação participativa no âmbito do International Collaboration for Participatory Health
Research. Recentemente integramos a Rede Iberoamericana de Universidad Promotoras de la Salud”, refere o presidente.
Em 2017, a ESSNorteCVP verificou um
aumento na participação de estudantes e
docentes no programa ERASMUS+, com
impacto na educação e formação pessoal e
profissional e na criação de oportunidades
de emprego. Tem sido ainda uma oportunidade para o desenvolvimento de competências multiculturais, sociais e linguísticas.

Incentivos
à Formação
ao Longo da Vida
O apoio social aos estudantes é uma
preocupação permanente da Escola,
neste sentido, assegura o suporte necessário ao processo de candidatura à bolsa de estudo da Direção Geral do Ensino Superior (DGES), aplicável ao curso
de licenciatura, e atribui incentivo à formação através da isenção ou redução de
taxas nos cursos de pós-licenciatura e
pós-graduação.

Relação com a Comunidade
Uma instituição de ensino superior promove o desenvolvimento socioeconómico
da região onde está inserida, do conheci-
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Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny

Formar os enfermeiros
para os desafios do futuro
Fundada em 1940, a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny (ESESJC) dedica-se ao
ensino da Enfermagem, tendo sido, ao longo de cinco décadas, a única Instituição da Região
Autónoma da Madeira a fazê-lo. Nos últimos vinte anos, diversificou a oferta formativa,
procurando responder à necessidade de cuidados altamente diferenciados e especializados.

Texto

Neste momento, a Escola disponibiliza
uma Licenciatura em Enfermagem, com
quatro anos de duração, assente numa formação que tem 50% de componente teórica e 50% de prática. Na componente teórica, são abordados temas que permitem a
compreensão do Homem desde que nasce
até ao fim da vida, no seu desenvolvimento
normal e quando acometido de doença ou
acidente. A componente prática é desenvolvida em centros de saúde e em serviços
de internamento do Serviço Regional de
Saúde da Madeira, de Portugal Continental
ou no estrangeiro, no âmbito dos acordos
como o Erasmus+.
A formação pós-graduada é proporcionada em diferentes áreas, consoante os
indicadores de saúde da população e as necessidades expressas pelos enfermeiros ou
entidades prestadoras de cuidados. A título
de exemplo, destacam-se os Cuidados Paliativos, o Cuidar para a Viabilidade Tecidular, a Supervisão Clínica, ou a Enfermagem
do Trabalho. Já em regime de Pós-Licenciatura existem os cursos em Enfermagem
de Saúde Infantil e Pediatria, de Saúde
Mental e Psiquiatria e de Saúde Comunitária. Por outro lado, a Formação a nível de
2º Ciclo, concretiza-se através dos Mestra-

dos em Enfermagem Médico-Cirúrgica e
em Enfermagem de Reabilitação, com a duração de três Semestres.
Pelo feedback obtido das entidades empregadoras, a formação a nível das Pós-licenciaturas e Mestrados tem contribuído para o fortalecimento das equipas e melhoria do padrão de cuidados prestados a nível das diferentes unidades e serviços de
saúde. Por fim, importa sublinhar a formação a nível do Curso Técnico Superior Profissional, através do Curso de Gerontologia
e Cuidados de Longa Duração, com a duração de dois anos, atribuindo um diploma de
“Técnico Superior Profissional”. Este curso
inovador permitirá que as pessoas idosas ou
com dependência sejam apoiadas por profissionais preparados, em contextos de instituições sociais ou nos seus domicílios.

Apoio à comunidade

Superiores de Saúde e de Enfermagem,
Universidades, etc.), beneficiando não apenas os utentes das múltiplas instituições,
mas também os estudantes, pelas oportunidades de desenvolvimento de competências
fora do campus.
Um dos projetos que tem vindo a adquirir
maior projeção é o #Vibes4UNoDrugs, que
surge de uma parceria com a Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD), sendo integrado no projeto “Peer-Education
Engagement and Evaluation Research”
(PEER). Esta iniciativa visa promover, na
população mais jovem, a adoção de estilos
de vida mais saudáveis, consciencializando-a para o perigo do consumo de substâncias
psicoativas. Para além destes objetivos, desenvolve ainda competências de intervenção comunitária entre os estudantes voluntários do projeto.

Desafios para o futuro
À semelhança do que se passa na Europa, a Região Autónoma da Madeira confronta-se com o incremento da população
idosa. Com o avançar da idade surgem as
doenças crónicas e incapacitantes, aliadas a
algum isolamento não apenas devido à dispersão geográfica e ao tipo de orografia do
território, mas também pela forte emigração associada a esta região, fazendo com
que muitos destes idosos não possuam uma
rede de suporte familiar. Nos últimos três
anos, todavia, tem-se verificado o regresso

Um dos pilares fundamentais da ESESJC
é a cooperação com a comunidade. É prova disso a diversidade de protocolos que
possui junto de entidades regionais, nacionais e internacionais (com o Serviço Regional de Saúde e com associações, instituições de saúde, autarquias, IPSS, Escolas
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de muitos emigrantes a partir da Venezuela,
sobretudo idosos e pessoas portadoras de
algumas doenças crónicas, o que tem implicado a necessidade de reestruturação das
respostas em Saúde.
Ainda como terra de turismo, sublinha-se
a população flutuante que apresenta algumas necessidades de assistência em termos
de saúde. Os Enfermeiros desempenham,
posto isto, um papel crucial – seja na implementação de medidas preventivas, no socorro, no cuidado reparador, na monitorização das situações de saúde física e emocional ou na criação de condições para o regresso a casa e reinserção social das pessoas
acometidas de doença ou de acidente. De
salientar que, como arquipélago, a Região
Autónoma da Madeira é obrigada a possuir
unidades e serviços muito diferenciados,
que requerem enfermeiros em quantidade
adequada e com competências diferenciadas e especializadas.
O crescimento sustentado da ESESJC
tem exigido, de resto, o desenvolvimento de
um ciclo de melhoria contínua e da promoção de medidas necessárias à garantia da
qualidade científica, pedagógica e cultural
do ensino, da qualidade do ensino e investigação, da contínua qualificação dos recursos humanos, da melhoria das infraestruturas e do aprofundamento do modelo de governação e de gestão. Este esforço permitiu
ver o Curso de Licenciatura em Enfermagem e dois Mestrados acreditados pela
A3es. A ESESJC tem também o privilégio
de, num conjunto ainda pequeno de instituições de Ensino Superior portuguesas, ter o
seu Sistema Interno de Garantia da Qualidade certificado pela A3ES por seis anos.
A preparar-se para passar a Escola Superior de Saúde, a instituição promete continuar a sua missão no ano letivo de
2018/2019, procurando empreender as
medidas necessárias à consecução do seu
plano estratégico e à manutenção das certificações obtidas. Para tal, a ESESJC conta
com um corpo docente próprio, qualificado e
com excelentes condições de ensino-aprendizagem, onde se destacam as várias valências
do Laboratório de Prática Simulada.

Escola Superior de Comunicação Social – Instituto Politécnico de Lisboa

O ensino da Comunicação
por excelência
A Escola Superior de Comunicação Social, unidade orgânica do Instituto Politécnico de Lisboa,
assume-se como a única escola portuguesa criada de raiz para o ensino das grandes áreas da
Comunicação.
“que, desde 2010, passou de 14% de docentes doutorados para uma percentagem de 48%”, sublinha o presidente, Jorge Veríssimo. Uma subida apreciável,
principalmente se tivermos em consideração que metade do número dos seus professores são profissionais convidados.

exemplo); e, numa segunda vertente,
através de um acompanhamento mais
personalizado em língua inglesa. Para
além desta estratégia de integração, o IPL
oferece o curso de Língua Portuguesa a
todos os alunos em mobilidade, que vêm
hoje de todos os cantos da Europa, fruto
de inúmeras parcerias estabelecidas.

Internacionalização
Jorge Veríssimo, Presidente da ESCS

A estratégia da Escola Superior de Comunicação Social (ESCS) assenta em pilares fundamentais – ensino, investigação,
internacionalização, relação com a comunidade e, um último tópico que está na
base do seu sucesso, o rigor na gestão.
No que concerne ao primeiro ponto,
apostando fortemente no incremento da
qualidade do ensino ministrado, a ESCS
erigiu esforços no sentido de integrar um
crescente número de alunos, principalmente de “primeira opção” – refira-se
que, se em 2010 a ESCS acolhia cerca de
1100 alunos, em 2018 esse número
aproxima-se dos 1500, numa taxa de
crescimento que ronda os 40%.
Por outro lado, bem alicerçada nas suas
licenciaturas e mestrados, a instituição
optou por lançar, nos últimos quatro
anos, três pós-graduações que respondem às mais prementes necessidades do
mercado: Branding e Content Marketing, em parceria com a empresa multinacional de comunicação BAR Ogilvy;
Storytelling, em colaboração com a produtora SP Televisão; e, por fim, um curso
de pós-graduação em Indústrias e Culturas Criativas: Gestão e Estratégias, “um
produto único em Lisboa” resultante da
sinergia com as Faculdades de Belas-Artes e de Letras da Universidade de Lisboa.
Todo este trabalho decorreu a par do
aumento e valorização do corpo docente

Componente fulcral na projeção das
instituições de ensino superior, a internacionalização na ESCS mede-se, segundo
Jorge Veríssimo, a dois níveis: pela investigação e pela mobilidade de docentes e
discentes (incoming e outgoing).
Reflexo do supracitado incremento da
qualificação do seu corpo docente, a
ESCS viu aumentada a sua capacidade de
investigação que se espelha no número
de projetos financiados pela FCT e pelo
IPL. Dentro deste quadro, conciliando a
vertente da investigação com a internacionalização, a própria Escola criou uma
linha de apoio destinada a docentes que
apresentem comunicações no exterior.
A mobilidade tem vindo igualmente a
conquistar índices apreciáveis. Em
2010/11, apenas dois docentes estiveram em projetos de mobilidade; este ano,
o número é de 23. Um crescimento assinalável.
Em virtude da elevada procura da ESCS
por parte de alunos estrangeiros no âmbito do programa Erasmus+, houve a necessidade de limitar as vagas, de forma a
não condicionar o bom funcionamento da
instituição. A estratégia estabelecida revela-se “bem-sucedida” e centra-se hoje em
duas vertentes: num primeiro ponto, na
oferta aos alunos Erasmus de um conjunto de unidades curriculares lecionadas em
inglês, com forte incidência na componente laboratorial (laboratórios multimédia, fotografia, fotojornalismo, a título de

Relação com o meio
Avançando no seu discurso, Jorge Veríssimo foca a relação da ESCS com a sociedade. Ao contrário do que se verifica
noutros estabelecimentos de ensino superior, a Escola não inclui estágios curriculares nos planos de estudos das suas licenciaturas, optando pelo “reforço da componente aplicada na formação”. O presidente explica que “os cursos têm, ao
longo de todo o ciclo de formação, unidades curriculares de cariz muito laboratorial, dadas por professores convidados,
que são profissionais de referência, den-
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tro de cada área de formação”. Esta prática permite aos alunos manterem uma
efetiva proximidade com a vida profissional e todos os meios de apoio, sempre
com o devido acompanhamento e supervisão. Englobada nesta estratégia, a instituição mantém um grande contacto com
a realidade, através da organização de colóquios e conferências, em que se debatem assuntos pertinentes nas áreas da
Comunicação e que contam com a presença de representantes dos principais
players no mercado.

Gestão na base do futuro
Por fim, no que concerne à gestão, o
grande objetivo desta presidência centra-se no constante investimento nas infraestruturas e nos meios, nomeadamente na
tecnologia – laboratórios equipados com
software e hardware de topo, equipamentos audiovisuais de excelência, modernos estúdios de televisão e rádio, assim como laboratórios de relações públicas.
Em jeito de conclusão, Jorge Veríssimo
avança que “a ESCS está bem alicerçada
na formação e tem como grande objetivo
cimentar a investigação e a internacionalização, para que seja reconhecida dentro
e fora de Portugal. Estes são os pilares
para o futuro e darão a oportunidade de
iniciar um doutoramento próprio, que,
neste momento, é lecionado em parceria
com o ISCTE”.
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Opinião

Ensino Universitário:
Um orgulho que sobe nos rankings
(sim ou não?)
O ensino universitário em Portugal tem sido, nos últimos anos, reconhecido
internacionalmente pela qualidade da oferta que possui. Nos dias que correm, é frequente dar
de caras com notícias que dão conta de uma forte presença das universidades portuguesas
nos respetivos rankings. Ainda no passado mês de junho a Universidade do Porto foi
distinguida pelo QS World Ranking University 2018 e em maio a Universidade Católica de
Lisboa voltou a marcar presença no top 50 do ranking do Financial Times para a área de
formação de executivos (43ª a nível mundial e entre as 20 melhores a nível europeu).

Os exemplos supramencionados são apenas alguns de muitos que permitem concluir que o ensino universitário em Portugal está bem e recomenda-se, apesar da crise e dos poucos recursos
de que as universidades, principalmente as de
ciências sociais e humanas, beneficiam. Com
Portugal a destacar-se tanto nos rankings mundiais apesar de todas as dificuldades, urge solucionar este obstáculo financeiro ao crescimento e
desenvolvimento do ensino universitário para
que, de facto, se veja o seu potencial aproveitado
na totalidade.
No entanto, em torno de todo este discurso
acerca dos rankings e de como as universidades se destacam pela sua posição nos mesmos,
surge uma questão fraturante que é a da relevância, importância ou mesmo legitimação
destas classificações. Antes de deitar aos céus
foguetes enchidos de orgulho, é preciso analisar e desconstruir os critérios destes rankings e
verificar se, de facto, preenchem aquilo que
consideramos ser essencial numa universidade
com ensino de qualidade. Neste sentido, importa também o ponto de vista de quem analisa, uma vez que, por exemplo, ao aluno não
importa tanto se a investigação científica é a
melhor da Europa ou do mundo se depois os
respetivos investigadores lecionam os conteúdos de forma pouco eficaz ou pedagógica.

Para melhor explicar a importância de cada um
olhar para os rankings consoante aquilo que realmente refletem, foquemos o exemplo do ranking internacional dos mestrados em Gestão do Financial
Times, no qual a Nova School of Business and Economics ocupa a 17ª posição e a Católica School of
Business and Economics a 52ª posição. Neste caso,
os critérios são diversos e incluem medidas aos salários dos alumnni; percentagem de mulheres tanto no
corpo docente como no corpo discente; percentagem de estrangeiros no corpo docente e discente;
custo do curso; número de alunos; número de línguas
extra que são exigidas para a graduação. Ora, tudo
isto indica apenas que as melhores faculdades deste
ranking vão garantir que os seus alunos começam facilmente uma vida profissional de qualidade ou que
estas instituições de ensino contêm uma diversidade
enorme de nacionalidades tanto nos seus alunos como no corpo docente e as universidades que queiram
entrar para estas tabelas classificativas e ganhar prestígio vão ter de ir atrás dos seus critérios. No entanto,
nada garante que o aluno pode esperar aulas de uma
qualidade elevada, onde os professores primam pela
forma como transmitem a matéria aos seus ouvintes.
Portanto, é crucial que cada se adeque as expectativas e perseptivas em torno de determinados cursos
ou faculdades consoante o que os rankings realmente dizem ou, mais crucial ainda, que se foque sempre
no que realmente importa numa universidade.
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aqui vale a pena estudar!
MAIÊUTICA
Campus Académico

Ano Letivo 2018/19
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DA MAIA - ISMAI

INSTITUTO POLITÉCNICO DA MAIA - IPMAIA

Departamento de Ciências da
Educação Física e Desporto

Departamento de Ciências
Sociais e do Comportamento

ESCOLA SUPERIOR DE
TECNOLOGIA E GESTÃO

LICENCIATURAS (1.º CICLO)
› Educação Física e Desporto

LICENCIATURAS (1.º CICLO)
› Criminologia
› Psicologia (2)

1.º CICLO - LICENCIATURAS

entre outras modalidades*)

› Gestão do Desporto
MESTRADOS (2.º CICLO)
› Ciências da Educação Física e
Desporto - Especialização em Exercício
Físico e Saúde

› Ciências da Educação Física e
Desporto - Especialização em Treino
Desportivo (Confere Grau II/III de treinador de futebol
entre outras modalidades *)

MESTRADOS (2.º CICLO)
› Criminologia (1)
Ramos: Justiça Penal;
Polícia, Prevenção e Segurança.

› Psicologia Clínica Forense (3)
- Intervenção com Agressores e Vítimas
› Psicologia Clínica e da Saúde (2)
› Psicologia Escolar e da Educação(2)
DOUTORAMENTO (3.º CICLO)
› Psicologia - Especialidade de
Psicologia Clínica

› Contabilidade (2)

› Desporto, Condição Física e
Bem-Estar (3)

› Negócios e Comércio
Internacional

› Solicitadoria (2)
› Treino Desportivo

› Produção para Jogos Digitais (3)
› Tecnologias de Informação, Web
e Multimédia

› Ensino da Educação Física nos
Ensinos Básico e Secundário
› Gestão do Desporto (1)

Departamento de Ciências da
Comunicação e Tecnologias
da Informação

CURSOS TÉCNICOS
SUPERIORES
PROFISSIONAIS - CTeSP

DOUTORAMENTO (3.º CICLO)
› Ciências do Desporto (3)

LICENCIATURAS (1.º CICLO)
› Arte Multimédia
› Ciências da Comunicação

› Contabilidade e Gestão

Especialidades: Exercício e Saúde;
Rendimento Desportivo.

Departamento de Ciências
Empresariais

› Gestão de Marketing
› Gestão de Recursos Humanos
› Turismo
MESTRADOS (2.º CICLO)
› Gestão de Empresas (1)
› Gestão Estratégica de Recursos
Humanos (1)
› Marketing (1)
Ramos: On Corporation; On Consumer.

› Turismo, Património e
Desenvolvimento (1)

808 202 214

*

› Relações Públicas
› Tecnologias de Comunicação
Multimédia
Variantes: Audiovisual; Computação Gráfica.

MESTRADOS (2.º CICLO)
› Cinema Experimental (4)
› Jornalismo em Ambientes
Multiplataforma (3)
› Tecnologias da Informação,
Comunicação e Multimédia (1)

NOVO

Opções: Marketing; Finanças;
Contabilidade; Gestão Industrial.

INFORMAÇÕES

› Informática
Ramos: Computação Móvel; Geoinformática;
Gestão; Redes de Nova Geração; Sistemas
de Informação Empresariais; Sistemas de
Informação e Software.

LICENCIATURAS (1.º CICLO)
› Energias Renováveis
› Gestão de Empresas (2)

(1) Pós-laboral. (2) Diurno e Pós-laboral.

Ramos: Comunicação Organizacional;
Jornalismo; Marketing e Publicidade.

› Condução de Obra e
Reabilitação
› Design e Inovação Industrial
› Gestão Administrativa de
Recursos Humanos
› Gestão Comercial e Vendas
› Gestão Industrial

(1)

› Manutenção Industrial (1)

(Confere Grau II de Treinador de Futebol e
de outras Modalidades*)
* Consultar modalidades no site em www.ipmaia.pt

2.º CICLO - MESTRADO
› Solicitadoria
Ramos: Solicitadoria Empresarial;
Solicitadoria de Execução.

CURSOS TÉCNICOS
SUPERIORES
PROFISSIONAIS - CTeSP
› Acompanhamento de Crianças
e Jovens
› Desporto e Turismo de Natureza

› Marketing Digital

› Lazer Desportivo

› Produção Multimédia e Jogos
Digitais

› Serviço Familiar e Comunitário
› Serviços Jurídicos

› Redes e Sistemas Informáticos

› Treino Desportivo de Jovens

› Tecnologias e Programação de
Sistemas de Informação

(Confere Grau I de Treinador *)
* Consultar modalidades no site em www.ipmaia.pt

Áreas de especialização:
Produção Multimédia; Informática; Segurança e
Privacidade; Telecomunicações.

(3) Acreditado por 6 anos.

(4) Curso submetido a acreditação prévia à A3ES .

Consultar detalhes em: http://www.ismai.pt/pt/unidades-de-apoio/gabinetes/gaft

www.ismai.pt

1.º CICLO - LICENCIATURAS

› Gestão da Manutenção e
Segurança Industrial
NOVO

Opções: Ensino da Educação Física; Treino
Desportivo; Exercício Físico e Saúde; Atividade
Física Adaptada. (Confere grau I de treinador de futebol

ESCOLA SUPERIOR DE
CIÊNCIAS SOCIAIS,
EDUCAÇÃO E DESPORTO

fb.com/ismai.pt

info@ismai.pt

(1) Pós-laboral. (2) Diurno e Pós-laboral. (3) Curso submetido a acreditação prévia à A3ES .

INFORMAÇÕES
808 203 710

www.ipmaia.pt

fb.com/ipmaia.pt

info@ipmaia.pt

