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Ensino

Instituto Superior D. Dinis

ISDOM na Marinha Grande com
uma forte ligação ao meio empresarial
O Instituto Superior D. Dinis (ISDOM) apresenta na sua oferta formativa
cursos com 100% de empregabilidade, como Engenharia da Produção
Industrial e Design (Gráfico e Industrial). A procura por parte das empresas
dos seus licenciados é motivo de orgulho para a instituição.

Cristina Simões, diretora pedagógica do ISDOM.

O Instituto Superior D. Dinis na Marinha Grande é uma instituição de ensino
superior particular que existe na Marinha
Grande desde 1990, e que surgiu para
dar resposta às necessidades sentidas pelo meio empresarial, de quadros médios e
superiores mais qualificados e com défices de formação especializada a nível
mais elevado. Ainda que o principal objetivo do ISDOM seja a formação superior
politécnica, também ministra cursos de
atualização, de pós-graduação e de especialização direcionados para quadros médios e superiores de serviços e empresas.
Apresenta uma oferta formativa adaptada às necessidades da região, fortemente industrial e empresarial, com quem o
ISDOM tem uma forte ligação e protocolos de estágios. Nesse sentido, o estabelecimento de protocolos com entidades e
empresas da região envolvente, proporcionando estágios aos nossos alunos, tem
contribuído fortemente para a sua formação e para o sucesso da sua empregabilidade.
Os protocolos com as empresas permitem aos alunos estágios no local de
trabalho, disponibilizando laboratórios
e oficinas para desenvolvimento de modelos e protótipos, o que é vital e essencial para o desenvolvimento do projeto
e é muito enriquecedor para o estudan-

te, pois permite o desenvolvimento de
sinergias em várias vertentes com o
meio envolvente, o que se tem traduzido também em oportunidades de emprego. Temos atualmente parceria com
mais de 150 empresas.
O curso de licenciatura em Engenharia
da Produção Industrial do ISDOM é um
exemplo de enorme sucesso com uma
empregabilidade de 100%. A qualificação
e competências adquiridas pelos nossos
alunos são reconhecidas pelos empresários e pelas entidades empregadoras, sendo crescente a procura de alunos a terminar o curso.
A receção de ofertas de emprego para Engenheiros da Produção Industrial é
uma constante, o que nos deixa certos
de que este curso é uma forte aposta
para os nossos alunos. Neste momento,
temos todos os nossos estudantes colocados e, pese embora alguns ainda se
encontrem no primeiro ano, já os conseguimos inserir no mercado de trabalho. No universo da Engenharia a procura é superior à oferta, o que significa
que os jovens devem apostar fortemente nesta área. Os protocolos que temos
com as empresas têm permitido integrar os nossos alunos no mercado de
trabalho, o que é excelente.
Também o curso de Licenciatura em
Design do ISDOM, quer no ramo de Design Gráfico quer Industrial, o curso de
Contabilidade e Administração e o de
Gestão de Recursos Humanos são outra
excelente aposta nesta ligação à região
envolvente com características específicas
na área.
Por outro lado, os Cursos de Técnico
Superior Profissional (CTESP) recentemente criados pelo ISDOM são também
uma aposta na resposta ao meio. Proporcionamos CTESP em Automação e Pro-

dução Industrial; CTESP em Design e
Multimédia; CTESP em Gestão e Contabilidade; CTESP em Gestão Administrativa de Recursos Humanos e CTESP em
Comércio Internacional.
A aposta na formação superior é um investimento seguro e cada vez mais necessário num mundo global e tecnológico,
com crescentes desafios e adversidades,
que só com competências conseguiremos
vencer. Esta é, aliás, a palavra central neste início de século: competências. Quem
as tem, mais facilmente atingirá os seus
objetivos. Quem as ignora ficará definitivamente para trás.
Devemos ter a capacidade de antecipar
mudanças, de encarar os problemas da sociedade com frontalidade, de ver mais além
e de criar novas oportunidades e cursos que
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deem resposta às necessidades. Para o próximo ano letivo de 2018-2019, estamos a
oferecer duas novas pós-graduações: Gestão e Estratégia de Internacionalização, e
Produção e Inovação Industrial, visando
proporcionar um conjunto de saberes teórico-práticos suscetíveis de assegurar uma
resposta de qualidade e uma especialização
nas respetivas áreas de formação.
Os nossos diplomados são o património
mais valioso do ISDOM. Grandes empresas
nacionais e internacionais sediadas na Marinha Grande, no distrito, na região, e a nível
nacional e até internacional, têm nos seus
quadros licenciados no ISDOM (já formámos milhares), e o sucesso dos mesmos
vem provar que temos um ensino de qualidade e com muita importância para a região e para o país.

