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Mensagem do Presidente
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“Mais de 1000 documentos depositados”

AARC – Artigos em revistas com arbitragem científica; ARSAC - Artigos em revistas sem arbitragem científica; CECT – Comunicações em encontros científicos e técnicos ; DM – Dissertações
de mestrado; LCL - Livros e capítulos de livros; PECT – Posters em encontros científicos e técnicos;
PP – provas públicas; RCT – Relatórios científicos e técnicos; RDC – Repositório de dados científicos; PAT – Patentes; TD – Teses de doutoramento.

Informação
aos leitores
A partir de Janeiro de 2012
a Newsletter passará a ter
uma periodicidade bimestral.
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Repositório Científico do IPCB

O ano que agora termina caracterizou-se
pela contínua reorganização do IPCB a par
de um importante conjunto de realizações
previstas no Plano Estratégico da Instituição,
das quais se destacam as seguintes: passaram
a ser lecionados cursos de mestrado todas as
Escolas do IPCB; aumentou a colaboração
dos docentes em unidades de investigação;
os trabalhadores não docentes passaram a ser
apoiados na sua formação, com vista à aquisição e desenvolvimento de competências;
foi iniciada a construção do Centro de Investigação em Zoonoses; todos os indicadores
da mobilidade internacional de estudantes,
docentes e trabalhadores não docentes foram
novamente ultrapassados, para além de se ter
alargado o número de parceiros de cooperação em novas zonas do globo - Brasil, EUA e
Macau; foi realizada, por solicitação do IPCB,
uma avaliação internacional pela European
University Association; o Repositório Científico do IPCB ultrapassou a mítica barreira dos
1000 documentos depositados.
Vivemos tempos exigentes e de grandes
transformações caracterizados por dificuldades estruturais diversas e a vários níveis. As
medidas de contenção orçamental previstas
para os próximos anos deixam adivinhar fortes limitações à realização das nossas atividades. Mas é fundamental que o IPCB se continue a constituir como um sólido referencial de
confiança para toda a região.
Espera-se, por isso, de todos os que estudam e trabalham no IPCB, a continuação de
um forte compromisso com o futuro, baseado no empenho, determinação, entusiasmo e
dedicação diária, postura que tem permitido
responder de forma coerente e integrada aos
múltiplos e exigentes desafios que constantemente se nos têm colocado, tal como foi reconhecido pela equipa de avaliação internacional que recentemente nos visitou.
Da forma como nos posicionarmos neste
difícil momento poderá depender o futuro do
IPCB nas próximas décadas. Deixo, por isso,
um forte estímulo à participação ativa de todos
na vida da Instituição, aos mais diversos níveis.
Nesta quadra festiva que atravessamos,
de alegria e de renovação, desejo a todos os
docentes, colaboradores não docentes e estudantes do Instituto Politécnico de Castelo
Branco (IPCB), um Feliz Natal e um Bom Ano
de 2012.
Votos de Boas Festas
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