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6 A Escola Superior de Artes 
Aplicadas de Castelo Branco pro-
move, durante o mês de abril, mais 
uma edição das “Aulas Abertas”. 
A atividade oferece aos candidatos 
à licenciatura em Música a possi-
bilidade de contactarem com os 
docentes das diversas Classes de 
Instrumento, bem como conhecer 
melhor a Escola e a forma como dia-
riamente trabalham as suas turmas 
e alunos.

Recorde-se que o acesso à licen-
ciatura em Música da ESART-IPCB é 
realizado através de um Concurso 
Local de Acesso ao Ensino Superior, 
destinado exclusivamente a can-
didatos que pretendam ingressar 
numa das 4 variantes do curso: Can-
to, Formação Musical, Direção Coral 
e Instrumental, Instrumento (Cordas 
e Sopros ou Cordas e Teclas) e Mú-
sica Eletrónica e Produção Musical.

A inscrição nas provas decorre 
até dia 9 de maio, em www.ipcb.pt, 
estando prevista a realização das 
provas entre os dias 14 a 22 maio. K

6 O aluno do 3.º ano da licen-
ciatura em Engenharia Informática 
da Escola Superior de Tecnologia de 
Castelo Branco, Vítor Aleluia, acaba 
de publicar o artigo “Livestock Mo-
nitoring: Approaches, Challenges 
and Opportunities” na revista cien-
tífica International Journal of Engi-
neering and Advanced Technology 
(IJEAT) (ISSN: 2249-8958 Online).

Em nota o Politécnico albicas-
trense revela que “o trabalho re-
sulta do projeto de fim de curso do 
estudante, orientado pelos docen-
tes Vasco Soares e João Caldeira e 
apresenta abordagens e tecnolo-
gias para a identificação de gado, 
monitorização de sinais vitais e 
rastreio de localização. Primeiro 
introduz os conceitos relacionados 
e, de seguida, fornece uma análise 
das soluções existentes e discute 
os seus pontos fortes e limitações. 
Finalmente, apresenta os princi-
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6 António Fernandes foi reeleito 
presidente do Instituto Politécnico 
de Castelo Branco, com 19 votos a 
favor e 1 abstenção. A eleição de-
correu, no passado dia 7 de abril, 
no seio do Conselho Geral da insti-
tuição, onde participaram 20 dos 25 
conselheiros que compõem o órgão.

O novo mandato tem duração 
de 4 anos, estendendo-se até 2026 
e a votação foi antecedida de uma 
audição pública, onde António Fer-
nandes apresentou o seu Programa 
de Ação e respondeu a três ques-
tões colocadas pelos Conselheiros.

De referir que António Fernan-
des foi o único candidato ao cargo.

António Fernandes tem no seu 
programa de ação cinco eixos, a sa-
ber: Ensino e Formação; Investiga-
ção, Desenvolvimento e Inovação; 
Comunidade; Governança Respon-
sável; e Instalações –, aos quais fez 
corresponder um conjunto de linhas 
de ação e medidas a implementar 
para a sua concretização.

Ao Ensino Magazine, o presiden-
te fala em desafios, oportunidades 
e compromissos, os quais passam 
por, exemplo, pela “especialização 

6 O Instituto Politécnico de 
Castelo Branco (IPCB) acaba de 
assinar um acordo de coopera-
ção com o Instituto Federal de 
Educação do Rio de Janeiro. Em 
nota enviada ao Ensino Maga-
zine a instituição albicastrense 
diz ainda ter reforçado os acor-
dos de cooperação bilateral que 
possui com 15 Institutos Federais 
de Educação do Brasil, no segui-
mento da participação no I Semi-
nário Luso Brasileiro do Ensino 
Superior. 

Segundo o IPCB, “o evento 
contou com a presença de diri-
gentes, professores e coordena-
dores das Relações Internacionais 
de instituições de ensino superior 
portuguesas e brasileiras, tendo 
resultado no fortalecimento das 
redes de cooperação internacio-
nal entre instituições portugue-
sas e brasileiras, centrando-se 
numa estratégia de reforço da co-
operação internacional entre os 

porto ou a música, entre outras.
A consolidação e valorização da 

investigação é outro dos compro-
missos da sua estratégia. António 
Fernandes fala na criação de um 
gabinete de apoio às unidades de 
investigação e no lançamento de 
uma newsletter dedicada à inova-
ção. O reforço da cooperação insti-
tucional é outra das apostas. O pre-
sidente do IPCB anuncia a criação 
da figura de gestor do protocolo de 
cooperação.

A sustentabilidade organizacio-

dois países. Uma oportunidade 
única de partilha, profunda refle-
xão e aprendizagem para todos, 
que se revelou fundamental para 
a definição de novas agendas es-
tratégicas de cooperação, tendo 
em atenção as missões e visões 
comuns das instituições de ensi-
no superior participantes”.

De referir que o I Seminário 
Luso-Brasileiro teve organização 
do Instituto Politécnico de Bra-
gança e surgiu de uma parceria 
entre o Conselho Coordenador 

e diversificação da oferta formativa 
focada em novos públicos, adultos 
e jovens, com especial destaque 
para as áreas STEAM, com ligação 
às organizações empresariais e ins-
titucionais”.

António Fernandes tem como 
meta atingir os cinco mil alunos 
na instituição, algo que poderá ser 
conseguido também com a abertu-
ra de novas formações em áreas 
muito procuradas pelos candidatos 
do Concurso Nacional de Acesso, 
como a saúde, o design, o des-

nal é o quarto dos compromissos, 
“com a aposta em modelos de 
governação e gestão sustentáveis, 
promovendo a utilização eficiente 
dos recursos”. Sobre esta matéria, 
António Fernandes aborda a ques-
tão do mapa de pessoal docente, 
referindo que vão abrir concursos 
para progressão na carreira e con-
cursos externos para professores”.

As infraestruturas são o último 
dos compromissos do seu programa 
de ação. O presidente do IPCB revela 
a requalificação de alguns espaços, 
como auditórios, salas de aula e o 
refeitório da Escola Superior Agrária, 
o qual ficará também com a função 
de espaço de trabalho para os alu-
nos. António Fernandes diz que foi 
“submetida a candidatura no âmbi-
to da eficiência energética ao Plano 
de Recuperação e Resiliência, para 
as escolas superiores de Tecnologia, 
Agrária e Saúde”.

Ao nosso jornal defende ainda 
o conceito campus cidade. “Castelo 
Branco pode assumir-se como uma 
cidade académica, um campus aca-
démico, pois tem todas as condi-
ções para acolher os estudantes”. K

dos Institutos Superiores Politéc-
nicos (CCISP) e o Conselho Na-
cional das Instituições da Rede 
Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica (CONIF).  
Através deste Seminário foram 
avaliados os principais resultados 
dos últimos anos da relação entre 
instituições e, ao mesmo tempo, 
foram identificadas e partilhadas 
novas metodologias e boas-práti-
cas numa operação de moderni-
zação da agenda de cooperação 
internacional. K

pais desafios no campo e discute 
tendências recentes que devem 
ser tidas em conta pelos investi-
gadores, implementadores e fabri-
cantes nos futuros desenvolvimen-
tos na área”. K


