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NA ESART

Politécnico organiza IV Jornadas do Potencial Técnico e Cientí co

O Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), através do Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional
(CEDER), organiza hoje, quarta-feira, as IV Jornadas do Potencial Técnico e Científico, que decorrem nas
instalações da Escola Superior de Artes Aplicadas (ESART), de Castelo Branco.

 Esta edição das Jornadas tem como principal objetivo dar a conhecer à comunidade académica, institucional e
empresarial a meia centena de investigação que o Politécnico tem em curso, no quadro dos mais diversos
programas de financiamento nacionais e internacionais, contribuindo deste modo para a análise e discussão
do perfil de investigação produzido no Politécnico.

 Estes projetos são, de um modo geral, de cariz inter-disciplinar com um perfil de investigação em diferentes
áreas, nomeadamente ciências agrárias, tecnologia e gestão, saúde, educação e artes aplicadas.

 Para a instituição, “a crescente afirmação do Politécnico no panorama do Ensino Superior nacional e
internacional terá de se traduzir, não só num aumento efetivo da quantidade da investigação produzida, mas
também, e sobretudo, na qualidade dessa investigação, a aferir pela comunidade académica e pela
comunidade em geral, através da aplicação e valorização dos resultados da investigação, bem como pela sua
orientação para a resolução de problemas de relevância social, económica e ambiental, que se possa traduzir
em acrescidos níveis de coesão social, competitividade e sustentabilidade de empresas e territórios. É esse o
espírito que tem vindo a nortear estas iniciativas de apresentação e divulgação científica e tecnológica”.

 

Insira o seu comentário a esta notícia

21/02/20180 
Facebook Google+ E-mail

Comentários
Não existem registos a mostrar!

Nome*

Email*

Observações*

ENVIAR

Outros Artigos

 

21/02 GNR captura evadido no Teixoso

21/02 GNR captura homem com mandado
de detenção europeu pendente

21/02 Mark Pereira é o novo presidente
da Concelhia do CDS-PP

21/02 Politécnico organiza IV Jornadas do
Potencial Técnico e Científico

21/02 Museu do Fundão acolhe exposição
de sketchers

Últimas + Vistas + Comentadas

 

Editorial Apontamentos Opinião Pelourinho Caso a Caso Castelo Branco Concelhos Regional Desporto Notícias do Leitor Troféu Gazeta Celtejo 2017

Edição: 1523
| Ano XXIX | 21 de fevereiro de 2018

Pesquisar...

http://www.gazetadointerior.pt/newsletter.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/login.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/noticias.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/em-agenda.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/multimedia.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/contactos.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/arquivo.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/noticia-do-leitor.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/registe-se.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/noticias/ano-2018/1523/t-g-a-2017.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/%2fpublicidade-e-divulgacao%2flateral%2fchurrasqueira.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/noticias/ano-2018/1523/caso-a-caso/gnr-captura-evadido-no-teixoso.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/noticias/ano-2018/1523/caso-a-caso/gnr-captura-homem-com-mandado.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/noticias/ano-2018/1523/castelo-branco/mark-pereira-e-o-novo-presidente-da-concelhia-do-cds.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/noticias/ano-2018/1523/castelo-branco/politecnico-organiza.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/noticias/ano-2018/1523/concelhos/fundao/museu-do-fundao.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/media/1903578/1523.pdf
http://www.gazetadointerior.pt/%2fpublicidade-e-divulgacao%2ftopo%2fassinante-gazeta.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/noticias/ano-2018/1523/editorial.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/noticias/ano-2018/1523/apontamentos.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/noticias/ano-2018/1523/opiniao.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/noticias/ano-2018/1523/pelourinho.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/noticias/ano-2018/1523/caso-a-caso.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/noticias/ano-2018/1523/castelo-branco.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/noticias/ano-2018/1523/concelhos.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/noticias/ano-2018/1523/regional.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/noticias/ano-2018/1523/desporto.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/noticias/ano-2018/1523/noticias-do-leitor.aspx
http://www.gazetadointerior.pt/noticias/ano-2018/1523/t-g-a-2017.aspx
https://www.facebook.com/gazetadointerior/
http://www.gazetadointerior.pt/

