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Politécnico

ELEIÇÕES NO IPCB

Corrida a dois

O Instituto Politécnico de Castelo Branco vai a votos no próximo dia 6 de Abril. Na corrida
para o cargo de presidente estão dois candidatos, a saber: Ana Maria Vaz, actual vice-
presidente, e José Carlos Gonçalves, ex-director da Escola Superior Agrária. Para que
fique a conhecer os objectivos de cada um, aqui ficam algumas das propostas
apresentadas.

  

Ana Maria Vaz considera fundamental a criação de um Gabinete de Formação Avançada
no IPCB. A actual vice-presidente da instituição e ex-directora da Escola Superior de
Saúde explica que esse organismo “ficará centralizado nos serviços centrais do Instituto,
onde estará uma equipa a trabalhar nos cursos de formação avançada, desde os de
especialização aos de pós-graduação. Dado que estamos a pensar avançar a curto prazo
com os mestrados e com os doutoramentos em colaboração com universidades, é
importante que haja uma centralização de processos”. 

 
A candidata refere que através dessa centralização “será possível potenciar os recursos
que temos”. O Gabinete de Formação Avançada coordena assim os cursos de pós-
graduação e especialização, com vista à captação de novos públicos e organizará medidas
que apoiem a formação ao longo da vida, não só dos alunos diplomados pelo IPCB, mas
também dos que buscam novos conhecimentos, dos que nunca tiveram oportunidade de
frequentar o ensino superior e que ainda activos, buscam saberes singulares e
diversificados”. O Gabinete fará também a interligação dos alunos que terminam os
Cursos de Especialização Tecnológica e que vão entrar no ensino superior.

 
A criação de Unidades de Investigação, interligadas com o Gabinete de Formação
Avançada é outra das apostas de Ana Maria Vaz. “É importante a existência de
investigação nas instituições de ensino superior. O Instituto Politécnico tem bastantes
laboratórios nas suas escolas, os quais devem ser acreditados, pelo que promoveremos a
criação de um Gabinete de Qualidade. O futuro vai passar por essa acreditação tendo em
conta as normas ISO 9000, o que será desenvolvido de imediato. De resto, e para sermos
uma Universidade Politécnica, como sempre o desejámos desde o início, vamos necessitar
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de cinco Unidades de Investigação acreditadas”.
 

É nesta lógica de interligação que surgirá a Rede de Investigação Transfronteiriça. “É
importante dar continuidade à investigação que se estiver a desenvolver numa lógica
transfronteiriça. Neste momento estamos a trabalhar com as universidades de Salamanca
e da Extremadura e a nossa aposta passa por alargá-la a outras instituições espanholas e
divulgar o trabalho desenvolvido. Além disso, queremos começar a captar outros públicos,
pois tanto podem ser os portugueses a procurar mestrados em Espanha, como podem ser
eles a virem até nós”.

 
A criação da Biblioteca Central Digital é outro dos aspectos que Ana Maria Vaz considera
importante. “Essa biblioteca ainda deverá funcionar este ano e vai permitir que as escolas
tenham as suas bibliotecas centralizadas nesta Biblioteca Central Digital. O que permitirá
partilhar as obras existentes em cada escola de uma forma mais simples. Da mesma
forma, as escolas não têm necessidade de comprar as mesmas obras, pois podem
partilhá-las”. A um outro nível Ana Maria Vaz refere que até ao final do ano, os campus
virtuais estarão implementados. Aquela responsável salienta também a criação do
Gabinete de Empreendedorismo e Vida Activa, “que apoiará os estudantes e promoverá a
sua inserção no mercado de trabalho. Uma das apostas poderá passar pelo apoio aos
estudantes na criação da sua própria empresa”. 

 
No que respeita ao corpo docente, Ana Maria Vaz classifica essa matéria como um factor
importante para o desenvolvimento da instituição, garantindo por isso “apoiar a formação
científica e pedagógica dos docentes e o desenvolvimento das respectivas carreiras
profissionais, aprofundando também a avaliação pedagógica dos docentes, com a
aplicação dos procedimentos que conduzam à melhoria da qualidade de ensino”. Ainda a
este nível a candidata tem como objectivo “fomentar a formação ao longo da vida
profissional do pessoal docente e não docente, no entendimento que o sucesso das
instituições passa pela qualificação dos seus recursos humanos e desenvolver o processo
de criação dos quadros de pessoal”. 

 

A criação de centros de racionalidade e certificação de competências qualificantes da
competitividade regional, em que o Instituto Politécnico de Castelo Branco possa
desempenhar um papel importante, é uma das apostas de José Carlos Gonçalves, caso
venha a ser eleito presidente do IPCB. “Esses centros terão uma grande aproximação à
comunidade, de forma a tornar possível que em parceria com autarquias, associações de
produtores ou agricultores, se possa desenvolver processos de certificação, por exemplo
de produtos, e de competências”. 

 
O ex-director da Escola Superior Agrária considera que o “Instituto Politécnico deve estar
cada vez mais ao serviço da comunidade. Nesse sentido, pretende criar unidades de
interface com o meio empresarial e tecnológico local. No fundo estamos a falar de
estruturas bem organizadas que permitam uma ligação directa às estruturas produtivas,
por forma a facilitar o relacionamento entre ambos, mas também a implementação de
projectos concretos”. No entender de José Carlos Gonçalves, estas “unidades interfaces
devem ter a sua autonomia, onde as próprias empresas possam ser associadas,
permitindo a agilização sob o ponto de vista dos procedimentos e das respostas”.
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O candidato ao cargo de presidente do IPCB fala também numa reorganização do Centro
de Estudos e Desenvolvimento Regional. “O Centro está a funcionar bem, mas terá que
ter uma estrutura mais profissionalizada sob o ponto de vista dos seus técnicos,
apoiando-se nas mais valias das unidades orgânicas do Politécnico. Portanto, o Ceder, por
si próprio, não irá dar resposta às necessidades e pedidos da comunidade, será sim uma
estrutura de interligação entre todas as instituições, chamando a si os docentes e técnicos
das unidades orgânicas de forma a poder dar resposta a um problema que lhe possa ser
colocado”.

 
Para José Carlos Gonçalves é importante rentabilizar os recursos humanos do Politécnico.
“O Instituto e as Escolas sempre tiveram uma gestão criteriosa dos seus recursos. Mas
entendo que é possível potenciar as existências das escolas, desde os seus recursos
humanos, aos meios e equipamentos, permitindo que possam ser rentabilizados sob o
ponto de vista das necessidades. No caso concreto dos recursos humanos, essa é uma
preocupação”. Aquele responsável lembra que é possível um docente exercer a sua
actividade em mais que uma escola. “Nós temos o exemplo da matemática, que é uma
disciplina que existe em todas as escolas. Ora se, por ventura, houver excesso de
docentes nessa área numa das escolas, porque não permitir que eles possam ministrar
aulas noutras escolas”. 

 
Ao nível da investigação, José Carlos Gonçalves considera que é importante alterar o
modelo de financiamento para investigação nos Politécnicos, o qual é inexistente. “A nível
interno é fundamental articular a investigação que temos. Não se trata de criar novos
centros de investigação, mas sim de reorganizar e dar escala à investigação, com
projectos pluridisciplinares e com áreas que possam ser complementares em diferentes
escolas, o que permitirá apresentar equipas de investigação com as exigências mínimas
aos programas de financiamento”. Aquele responsável lembra, no entanto que “tem sido
feita investigação de qualidade no IPCB”. 

 
José Carlos Gonçalves refere que ao nível da Acção Social, os Politécnicos devem ter o
mesmo tratamento que as universidades, já que as verbas, por aluno, recebidas pelos
institutos são inferiores. “Uma situação que tem que ser alterada”. 


