
Iniciativa “Skills 4 pós-Covid – Competências para o futuro” apresentada no IPCB

O Politécnico de Castelo Branco foi uma das instituições escolhidas para a apresentação da iniciativa “Skills 4 pós-Covid – Competências
para o futuro”, lançada pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, com a Direção Geral do Ensino Superior
(DGES), as instituições de ensino superior e empregadores públicos e privados, em estreita articulação com a OCDE.
Esta iniciativa tem como objetivo estimular uma rápida adaptação em práticas e abordagens de ensino, aprendizagem, trabalho e
investigação que será preciso consolidar para melhor preparar a transição para o período pós-COVID-19.
A sessão de apresentação teve lugar no dia 12 de maio, nos Serviços Centrais e da Presidência do IPCB, tendo contado com a presença do
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, de autarcas, presidentes e reitores de instituições
de ensino superior e representantes de instituições e empresas da região.

   

Politécnico de Castelo Branco realiza testes COVID-19

O IPCB vai efetuar testes de despistagem da COVID-19 junto de utentes e
trabalhadores das Estruturas Residenciais para Idosos e Serviço de Apoio
Domiciliário, no seguimento de uma parceria tripartida entre o IPCB,
a ULS Castelo Branco e a Câmara Municipal de Castelo Branco.
António Fernandes, Presidente do IPCB, refere que a montagem do
laboratório é um sinal de grande afirmação da parceria institucional criada,
que permitiu, durante cerca de um mês, desenvolver de forma silenciosa e
discreta um amplo trabalho que conduziu à certificação do laboratório pelo
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

IPCB retoma atividades presenciais

O Politécnico de Castelo Branco preparou um plano detalhado e prudente
para retoma das atividades presenciais em todas as suas infraestruturas.
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Cada Escola Superior do IPCB tem um plano de retoma próprio, em
função das formações ministradas e das restantes atividades. 
Em algumas escolas, a lecionação e avaliações vão funcionar na
modalidade de ensino a distância até ao final do semestre. Nas Escolas
Superiores Agrária e de Artes Aplicadas estão previstas atividades letivas
com a presença dos estudantes a partir do dia 18 de maio. Na Escola
Superior de Saúde Dr. Lopes Dias tiveram início no dia 6 de maio.
  

VII Seminário do Mestrado em Gerontologia Social

A VII edição do Seminário do Mestrado em Gerontologia Social,
Realidade(s) Atual(ais), decorre no dia 19 de maio, a partir das 9:30,
realizando-se este ano na modalidade de videoconferência.
A iniciativa tem organização da Comissão Científica do Mestrado em
Gerontologia Social do IPCB/ESE-ESALD e tem como objetivos partilhar e
atualizar conhecimentos no âmbito do envelhecimento, a partir de novos
contributos da teoria, investigação e prática, assim como divulgar a
investigação que se tem vindo a realizar no âmbito deste mestrado e o
seu contributo para a intervenção no domínio da Gerontologia Social.
  

Fisioterapia com distanciamento social

Os finalistas da licenciatura em Fisioterapia da ESALD desenvolveram um
conjunto de projetos com o objetivo de encontrar soluções para a
prestação de cuidados de fisioterapia adaptados à atual situação de
pandemia da COVID-19, garantindo o necessário distanciamento social.
O encerramento ou acesso condicionado a serviços de saúde, associado à
suspensão da procura destes por utentes com receio de contágio,
pode levar ao agravamento dos problemas de saúde. Assim, procuraram-
se soluções alternativas para prestação de cuidados de fisioterapia, que
normalmente exigem elevado contacto físico.

Docente do IPCB recebe bolsa Santander IE

Patrícia Coelho, docente da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias do
IPCB, foi uma das professoras de ensino superior em Portugal a quem foi
atribuída uma Bolsa Santander IE Best Practices in Digital Education for
Teachers, patrocinada pelo Banco Santander e pela IE Foundation.
Este prémio internacional tem como objetivo contribuir para a melhoria da
formação dos professores de ensino superior no âmbito da transição
digital dos processos de ensino-aprendizagem e apresenta-se como uma
mais valia pedagógica, no sentido do incremento de competências letivas
na área do ensino a distância.

Estudantes de Fisioterapia ajudam a controlar a dor crónica

Acompanhar a comunidade com dor crónica, uma das condições de saúde
com maior incidência e prevalência a nível mundial, é o objetivo do
projeto “Gestão e Reabilitação do Utente com Dor Crónica em Isolamento
Social”, dinamizado por quatro estudantes da licenciatura em Fisioterapia
da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias do IPCB.
Desenvolvido no âmbito da UC de Estágio Avançado em Fisioterapia, a
iniciativa prevê a realização de sessões por videoconferência, onde o
principal foco serão os fatores psicossociais que poderão influenciar a
perceção e catastrofização da dor, inerente a cada participante.
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