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Fase distrital
do Poliempreende já
tem vencedores

Os vencedores da 16ª edição do
Concurso Regional Poliempreende já são conhecidos.
O primeiro prémio, no valor
de dois mil euros, atribuído pelo
Banco Santander Totta, vai para
o projeto iNavAR, que consiste
em implementar um sistema de
navegação autónomo que permita a um utilizador receber
instruções e indicações, quer visuais, quer auditivas, relativas
ao caminho que deve percorrer
dentro de um edifício. A equipa
é constituída pelo aluno Sebastião Rocha e pelo docente Paulo
Gonçalves, ambos da Escola Superior de Tecnologia (EST) de
Castelo Branco e vai representar
o Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) na segunda e
última fase do concurso nacional, que decorrerá no Instituto
Politécnico de Tomar, de 9 a 13
de setembro e na qual estarão
presentes os vencedores regionais de cada um dos institutos
politécnicos do País e escolas
superiores não integradas.
No segundo lugar ficou o
projeto MOVICAP, apresentado por Alexandra Carriço,
Daniela Silveira e Maria Perdigão, alunas da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
(ESALD) de Castelo Branco.
O projeto consiste num apoio
para a realização de um exame radiológico da rótula e
conta com um prémio de
1.500 euros atribuído pela
Comunidade Intermunicipal
da Beira Baixa (CIMBB) para
ser executado.
No terceiro lugar ficou o
projeto Med-FR, apresentado
pela equipa formada por Ana
Mendes, Cátia Teixeira, Isabel
Ferreira e Mirian Lopes, que
são alunas da (ESALD). O projeto consiste no desenvolvi-

mento de um sensor para medição do INR, sendo que o INR é
um índice padronizado e adotado em todo o Mundo por recomendação da Organização
Mundial da Saúde (OMS) para
unificar as análises do tempo
de protrombina, teste que aponta a tendência de coagulação
do sangue de um paciente. O
prémio, atribuído pela Pedro
Agapito Seguros, tem um valor
de mil euros.
Os prémios são disponibilizados em duas frações. A primeira,
correspondendo a 50 por cento
do seu montante global, será entregue no ano da realização do
concurso. Os restantes 50 por
cento serão entregues com a
apresentação da cópia da declaração de início de atividade, ou
uma cópia de um documento
comprovativo da transferência
de produto/tecnologia ou do desenvolvimento do produto ou serviço, até ao fim do segundo ano
após o ano da realização do concurso, comprovando a implementação empresarial do projeto.
Refira-se que a esta edição
do Poliempreende foram submetidos 14 projetos, apresentados e idealizados pelos cerca de
40 alunos e docentes das escolas superiores do Politécnico,
que desenvolveram a ideia, planificando a ação até à criação
do seu próprio negócio, analisando e decidindo, em todas as
fases do projeto, sobre os diversos tipos de apoio.
O júri foi constituído por
Nuno Caseiro, representante
do Politécnico; Duarte Rodrigues, gestor de convénios universitários do Banco Santander
Totta; Hélder Henriques, secretário executivo da CIMBB); por
Pedro Agapito, da Pedro Agapito Seguros.
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Politécnico tem
candidaturas a decorrer
Para o próximo
ano letivo
o Politécnico
de Castelo
Branco
disponibiliza
1.010 vagas
para as
licenciaturas
O Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) tem abertas as
candidaturas para acesso e ingresso aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP’s)
e a mestrados e pós-graduações.
Para o próximo ano letivo
estão disponíveis 460 vagas
distribuídas pelos 20 Cursos
Técnicos Superiores Profissionais disponíveis nas escolas
superiores Agrária, Artes, Educação, Gestão e Tecnologia.
Destas 460 vagas, 40 são destinadas aos CTEsP’s em Comunicações Móveis e em Tecnologias e Programação de Sistemas
de Informação que, numa parceria entre o Politécnico e a Câmara
do Fundão, a multinacional Altran e a Escola Profissional do
Fundão, estão previstos funcionar no Fundão, mais concretamente nas instalações da Escola
Profissional, estando os estágios
curriculares destes cursos previstos serem realizados na multinacional Altran.
O Politécnico disponibiliza,

Os Serviços Centrais do Politécnico
para este ano letivo, 19 mestrados
e cinco pós-graduações, quatro
em regime de Ensino à Distância, a serem lecionados nas escolas superiores Agrária, Artes, Educação, Gestão, Saúde Dr. Lopes
Dias e Tecnologia.
As candidaturas aos Cursos
Técnicos Superiores Profissionais decorrem até dia 2 de setembro, sendo as candidaturas
aos mestrados e pós-graduações
até ao dia 4 do mesmo mês. No
que refere às pós-graduações em
regime de Ensino à Distância, as
candidaturas estão abertas até
dia 8 de setembro.
Refira-se que todos os processos de candidatura para acesso e ingresso a estas formações do
Politécnico são realizados on-line
em www.ipcb.pt, não sendo necessária a deslocação dos candidatos às escolas ou aos Serviços

Centrais da Presidência da instituição.
Por outro lado, o Politécnico
disponibiliza 1.010 vagas para as
licenciaturas no próximo ano
letivo, concentrando a oferta
formativa em 28 licenciaturas. O
aumento de vagas faz-se sentir,
fundamentalmente, no âmbito
das formações em competências
digitais, onde são disponibilizadas 80 vagas para a licenciatura
em Engenharia Informática e 40
vagas para a licenciatura em
Tecnologias da Informação e
Multimédia. O aumento de vagas
vai ao encontro da proposta do
Governo das instituições localizadas em regiões com menos população poderem aumentar as vagas nestas áreas até cinco por
cento.
Relativamente a estudantes
internacionais interessados em

ingressar no Politécnico, o presidente, António Fernandes, revela estar satisfeito com os resultados já obtidos.
Na primeira fase e segunda
fase candidataram-se, respetivamente, 934 e 573 estudantes internacionais. Relativamente à
primeira fase, encontram-se matriculados 321 estudantes.
Quanto à segunda estão selecionados 99 estudantes.
Perante estes números é
destacado que “os resultados
são francamente animadores e
colocam o Politécnico de Castelo Branco nos lugares cimeiros
das instituições de Ensino Superior portuguesas com maior
procura a nível internacional.
Recorde-se que em 2017 ingressaram no Politécnico 151
novos estudantes. Em 2018 o
número de novos estudantes
internacionais chegou a 230”.
Recorde-se, também, que
o Politécnico disponibiliza um
Gabinete de Acesso ao Ensino
Superior, localizado no edifício
dos Serviços Centrais e da Presidência ao qual os candidatos
se podem dirigir, quer para
efetuar a sua candidatura ao
Concurso Nacional de Acesso
ao Ensino Superior, aos Cursos
Técnicos Superiores Profissionais, mestrados e pós-graduações da instituição, quer para
esclarecer todas as dúvidas de
acesso e ingresso nos cursos. O
Gabinete está aberto de segunda a sexta-feira, das 9h30 às
12h30 e das 14h30 às 16h30.

Joana Antunes premiada
no European Product Design Award
Joana Filipa Ferreira Antunes,
que é aluna do mestrado em
Design de Interiores e Mobiliário da Escola Superior de Artes
Aplicadas (ESART) de Castelo
Branco, recebeu um prémio de
bronze na categoria de Acessório de Viagem (Lifestyle and
Travel, Travel Acessory), com a
apresentação de um estojo de
lápis, no Prémio Europeu de
Design de Produto (European
Product Design Award).
Para Joana Antunes, “PencilCase garante que temos sempre à mão material de desenho ou
escrita. É uma peça elegante, funcional e apelativa que podemos
transportar para qualquer lugar,
é a combinação de técnicas e
materiais tradicionais. Valoriza

aquilo que é produzido no meu
país e é fabricado por artesãos. O
burel, tecido típico e tradicional,

é inteiramente composto por lã
natural, de alta durabilidade e resistência. Este é envolvido pela

estrutura de madeira, que combina o savoir-faire com novas
tecnologias. Não se trata apenas
de mais uma peça, PencilCase
procura promover a identidade
nacional, em que cada peça produzida é diferente e única”.
Recorde-se que o European Product Design Award
foi criado para chamar a atenção para o design internacional
de produtos e promover os
designers vencedores junto do
público europeu, reconhecendo os seus esforços na tentativa de melhorar o dia a dia
com as suas criações práticas e
bem pensadas, recompensando o pensamento estratégico e
a imaginação para criar um
produto de excelência.

