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ISEC reforça posição no ensino superior em Portugal
Formação
superior chega à
Figueira da Foz

O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC), em parceria com o Agrupamento de Escolas Figueira Mar, e o apoio da Câmara Municipal da Figueira da Foz, vai iniciar, no ano letivo 2020/21, três CTeSP na Escola Secundária Bernardino Machado.
Grandes beneficiários desta parceria são os alunos que terminado o 12º ano têm a possibilidade de integrar um Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) – ciclo de estudos superiores não conferente de grau académico, cuja conclusão, com aproveitamento,
conduz à atribuição do diploma de técnico superior profissional.
Mário Velindro, presidente do ISEC, salienta que “este é um curso consignado no Tratado de Bolonha, sendo uma alternativa para os
estudantes que pretendam seguir uma carreira académica profissionalizante, com opção de prossecução de estudos, “e a vantagem
de ter entrada direta no ensino superior”.
Os cursos ministrados – nas áreas de Manutenção Eletromecânica; Automação, Robótica e Manutenção Industrial; Tecnologias de
Programação de Sistemas de Informação – foram sugeridos pelo Agrupamento de Escolas Figueira Mar mediante as necessidades
sentidas pelo tecido empresarial da região, numa clara tentativa de fixação da mão de obra especializada. “Há muito que se fala da
presença do ensino superior na Figueira da Foz e nós, com esta parceria, estamos lá”, reforça o presidente do ISEC.
Esta parceria vai contar com o “apoio fundamental” da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz “no alavancar dos projetos com os alunos, realizados no último semestre em contexto de trabalho”, assim como do Conselho Empresarial do Centro.

Conferência 5G

O ISEC vai acolher, ainda este ano, a iniciativa governamental
de definição da estratégia nacional para a cobertura de internet
5G, organizada pelo Ministério do Planeamento e das Infraestruturas com o apoio da Secretaria de Estado Adjunta e das Comunicações.
A Conferência 5G contará, entre outras figuras nacionais, com
representantes das empresas de telecomunicações a operar no
mercado nacional.
Será assim apresentada esta tecnologia que oferece maior velocidade e capacidade que as atuais tecnologias sem fios e que
“tem o objetivo de aumentar a inclusão digital, o acesso a serviços avançados e o desenvolvimento social das populações
abrangidas”.
Mário Velindro assume que “será um orgulho, para o ISEC, en-
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quanto escola de engenharia” ser a instituição escolhida para
acolher a organização deste evento que apresenta o 5G, “uma
tecnologia que vai revolucionar a velocidade da comunicação”.

Instigar a curiosidade e o pensamento crítico dos estudantes, através da abordagem de temas que enriqueçam a sua perceção so-

Excelência XXI

bre assuntos do mercado global, é o objetivo das conferências Excelência XXI. “Cada vez mais os empregadores procuram profissionais informados, que saibam estar, falar, conversar, nesse sentido, procuramos abrir perspetivas aos alunos sobre temas pertinentes
que eles poderão aprofundar à posteriori”, avança o presidente do ISEC, mentor desta iniciativa.
As conferências Excelência XXI vão decorrer entre outubro e abril de 2020 contando com a presença de convidados especializados
nas temáticas em debate.
A iniciativa tem início no dia 9 de outubro com o tema “desafios para os engenheiros num mundo globalizado”. A 6 de novembro
abordar-se-á o “empreendedorismo: do conceito à aplicação, da ideia ao negócio, da tecnologia ao valor”. Para fechar o ano, a 4 de
dezembro, a escola reúne-se para ouvir falar de “negócios internacionais”.
Em 2020, o dia 19 fevereiro é dedicado à abordagem da “engenharia e inovação, estratégia digital”. A 18 de março sobe a palco o
tema “estimular o pensamento estratégico”. As conferências Excelência XXI concluem-se a 22 de abril com o debate “comunicar em
público”, estando prevista a presença de Marília Queiroz, uma referência internacional, membro da Sociedade Latino-Americana de
Coach, com certificação internacional pela The International Association of Coaching.

