
16/01/2018 Ensino Magazine

http://historico.ensino.eu/2005/mar2005/home.html 1/1

 1 Página

 Editorial

 Universidade

 Politécnico

 Entrevista

 Cultura

 Opinião

 Escolas

 Gastronomia

 Associações

 Última

 Ficha Técnica

 Sair do arquivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPCB

Campus virtual arranca

O concurso público para a instalação do Campus Virtual do Instituto Politécnico de Castelo
Branco, que abrangerá a cidade de Castelo Branco e a Vila de Idanha-a-Nova, e que
permitirá o acesso à Internet através de uma rede sem fios, já foi lançado. Segundo
apurámos, “própria autarquia já se mostrou disponível para solucionar a questão da
partilha de uma antena, na zona do castelo”.

 
De acordo com o Instituto Politécnico, “até ao final do ano civil o campus deverá estar
implementado”. Este novo campus “trará mais valias aos alunos e docentes. De qualquer
parte das unidades orgânicas será possível aceder aos dados”.

 
O projecto, avaliado em cerca de 350 mil euros teve aprovação técnica por parte do
Programa Operacional Sociedade de Informação (POSI) e foi aprovado na Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Na prática, o projecto do Instituto
prevê a criação de uma rede de ligação à Internet, mas sem o recurso aos tradicionais
cabos de ligação aos terminais. Algo que muitas outras instituições de ensino já possuem,
mas apenas dentro do espaço escolar. O objectivo do Politécnico passa por criar uma rede
sem fios em toda a cidade e também na vila de Idanha-a-Nova, que constituirá o maior
campus virtual sem fios do País.

 
“Todo o funcionamento interno do Politécnico vai funcionar sem fios, o que permitirá a
alunos, docentes ou funcionários terem acesso à informação”, explicou, na altura do
lançamento do projecto, o então presidente do IPCB, Valter Lemos. “Este vai ser o maior
campus virtual do país, já que em qualquer ponto da cidade é possível ter-se acesso ao
nosso espaço, mediante uma palavra chave que será atribuída aos utilizadores”, garantiu.

 
O projecto destina-se a funcionários, docentes e estudantes das várias escolas do
Politécnico. “A partir do nosso campus é possível navegar para outros sítios. Aquilo que
agora só é possível com computador ligado a um terminal, vai ser possível em qualquer
ponto da cidade através dessa rede sem fios. Ou seja, este projecto permite que uma
pessoa esteja em casa e aceda ao nosso campus virtual, quando o que acontece na
maioria das instituições é que o acesso sem fios só é feito dentro do espaço físico dessas
mesmas instituições”, explicou. 

 

 

MINISTRA DÁ AVAL AO CAMPUS DO IPCB

Luz verde para a Saúde

As obras de construção do Bloco Pedagógico da Escola Superior de Saúde do Instituto
Politécnico de Castelo Branco, que integrará o campus da Talagueira, acabam de ser
aprovadas pelo Ministério da Ciência e do Ensino Superior. A garantia foi dada ao Ensino
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