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alunos selecionados

iPcb em ranking internacional

EsarT na orQUEsTra sEm FronTEiras

arTigos ciEnTÍFicos

6 Os alunos da Escola Supe-
rior de Artes Aplicadas de Caste-
lo Branco (Esart), Flávio Oliveira, 
Samuel Ferreira, José Meneses e 
Derek Aguiar - do Quarteto Intem-
poral; David Seixas (1° violino), 
Sara Martins (2° violino), Ana 
Filipa (Viola d’arco), Diogo Mar-
tins (Violoncelo) e José Fangueiro 
(Acordeão) - do Quartz Quintet; 
foram selecionados para a 1ª edi-
ção das Residências em Música, 
organizado pela Orquestra sem 
Fronteiras (OSF). Além daqueles 
alunos foram ainda selecionados 
dois grupos de Música de Câmara 
da Esart.

Em nota enviada ao Ensino 
Magazine, o Instituto Politécni-
co de Castelo Branco (IPCB) ex-
plica que “a seleção para a 1ª 
edição das Residências de Músi-
ca destes dois grupos da ESART/
IPCB surgiu após a submissão de 

6 O Instituto Politécnico de 
Castelo Branco entrou, em 2020, 
para o ranking da SIR - SCImago 
Institutions Rankings, a platafor-
ma internacional de avaliação e 
análise dos resultados da inves-
tigação científica realizada nas 
instituições de ensino superior ou 
em centros dedicados à investiga-
ção científica e à inovação.

Em nota enviada à nossa re-
dação, o Politécnico explica que 
“a entrada nesta lista pressupõe 
a existência de pelos menos 100 
trabalhos publicados pela institui-
ção com registo na base de dados 
SCOUPUS, durante o ano anterior 
ao período de tempo analisado”.

Diz o IPCB que “no ano de 2020, 
estão presentes no SIR 26 institui-
ções de ensino superior portugue-
sas, onde se incluem, para ainda 
os politécnicos de Bragança, Coim-
bra, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, 
Viana do Castelo e Viseu”.

Para a instituição de ensino 
superior albicastrense, “a entrada 
neste prestigiado ranking reflete 

candidaturas num concurso na-
cional onde foram avaliados, não 
só o potencial de crescimento, o 
mérito e a coesão apresentados 
por cada grupo, como também 
a possibilidade e viabilidade da 
sua continuação ao longo do 
tempo”.

De acordo com o IPCB, “foram 
valorizados os grupos com pro-
postas de programas com valên-
cias pedagógicas passíveis de se-
rem apresentados em contextos 
didáticos, concertos-comentados 
ou outros formatos de encontro 
informal com o público que pri-
vilegiassem a inclusão, a origina-
lidade, a coerência e o interesse 
estético-musical”.

Numa primeira fase, os alu-
nos agora selecionados terão um 
momento de formação, em con-
texto de masterclass, com músi-
cos profissionais convidados pela 

o aumento da produção científi-
ca dos docentes e investigadores 
do Politécnico de Castelo Branco, 
que segue em linha com as polí-
ticas de fomento da atividade de 
investigação implementadas pela 
instituição”.

Na mesma nota, o Politécnico 
recorda que em 2018, “criou e re-
gistou na Fundação para a Ciência 

Orquestra Sem Fronteiras. Poste-
riormente, “será iniciado um pe-
ríodo de atividade concertística 
regular a decorrer até 30 de junho 
de 2021 em localidades e contex-
tos a determinar pela Orquestra 
Sem Fronteiras, mediante uma 
calendarização pré-estabelecida 
com os agrupamentos seleciona-
dos”.

O IPCB recorda que “as Resi-
dências em Música de Câmara da 
OSF têm por objetivo diversificar a 
oferta musical da Orquestra sem 
Fronteiras, alcançar uma des-
centralização mais profunda em 
território nacional, e ao mesmo 
tempo apoiar o talento de agru-
pamentos de música de câmara 
jovens, proporcionando-lhes uma 
experiência profissional regular, 
formação, acompanhamento e 
valorizando a sua proximidade 
com os públicos”. K

e a Tecnologia (FCT) 5 novas Uni-
dades de Investigação e Desenvol-
vimento (UID), que se juntaram 
à UID CERNAS, já existente e que 
possui avaliação de Muito Bom”.

Acrescenta ainda que “atribui 
também anualmente aos seus 
docentes e investigadores apoios 
financeiros para a produção cien-
tífica”. K

iPcb com novos
professores coordenadores

Escola de saúde apoia
vítimas de doença venosa

EsTcb

EnTrE os 18 E os 65 anos

6 Arminda Guerra e Nuno Cas-
tela, docentes na área disciplinar 
de Ciências Informáticas da Esco-
la Superior de Tecnologia, são os 
dois novos professores coordena-
dores do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco (IPCB).

Em nota enviada ao Ensino 
Magazine, o IPCB explica que “a 
progressão surge no âmbito da es-
tratégia institucional de valorização 
da carreira dos professores, que 
visa assegurar a estabilidade do 
corpo docente do IPCB, destacando 
simultaneamente o seu mérito”.

Citado em nota enviada à nos-

6 A Escola Superior de Saúde 
Dr. Lopes Dias do Instituto Poli-
técnico de Castelo Branco está a 
realizar um programa de avalia-
ção e intervenção para pessoas 
com Doença Venosa Crónica, com 
idades entre os 18 e os 65 anos. 
Esta atividade, que inclui sessões 
de avaliação e de fisioterapia, é 
aberta a toda a população, e es-
tende-se por um período máximo 
de quatro semanas.

Ao Ensino Magazine, o Poli-
técnico explica que “o horário de 
atendimento para as avaliações 
e tratamentos é flexível, decor-
rendo de segunda a sexta-feira, 
entre as 9H00 e as 13H00 e entre 
as 14H00 e as 20H00. 

A avaliação é gratuita e o 
seguimento de tratamentos em 
fisioterapia tem um custo de 10 

sa redação, o presidente do IPCB, 
António Fernandes, salienta a im-
portância do preenchimento de 
vagas em áreas onde o número 
de professores coordenadores era 
manifestamente baixo face ao nú-
mero total de docentes de carreira 
a elas afetos.

O Politécnico esclarece que “a 
abertura destes procedimentos 
concursais teve em consideração 
a atual atratividade da área cien-
tífica em questão no contexto da 
captação de estudantes e também 
a atual necessidade de contratar 
docentes além-quadro”. K 

euros/sessão. As inscrições deve-
rão ser realizadas através do te-
lefone 272 340 563 ou pelo e-mail 
fisioterapia.consulta@ipcb.pt.

Este programa é individualiza-
do “e adaptado a cada utente, sen-
do desenvolvido através da Clínica 
Pedagógica da Escola. A interven-
ção em fisioterapia inclui estraté-
gias como a drenagem linfática 
manual, a terapia compressiva, o 
exercício e o aconselhamento”.

De acordo com o IPCB, “as 
sessões de avaliação e eventual 
seguimento em fisioterapia con-
tam com a presença de alunos 
do 4.º ano da licenciatura em 
Fisioterapia, constituindo uma 
importante forma de integrar o 
conhecimento prático no seu de-
senvolvimento como futuros pro-
fissionais de saúde”. K 


