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Semana Académica de Setúbal 2013
A Semana Académica de
Setúbal 2013 é considerada o
evento com maior relevo a
nível académico da Cidade
Sadina. Decorreu de 23 de
maio
a
2
de
junho,
coincidindo com a imponente
Queima das Fitas e Bênção
dos
Finalistas
(…)
Continuação na Página 3

“(...)A AAIPS trabalhou arduamente para fazer desta
semana um símbolo para toda a comunidade académica
de Setúbal(...)”

Encontro Nacional de Direções Associativas
(ENDA) na UTAD
III Gala de Finalistas do IPS
(Continuação na Página 2)

O IPS tem um novo Sítio da
Internet!
(Continuação na Página 3)

ENDA UTAD
Nos passados dias 14, 15 e 16 de
junho, realizou-se mais um
Encontro Nacional de Direcções
Associativas (ENDA), desta vez
tendo sido organizado pela
AAUTAD, assim sendo, a
AAIPS marcou presença mais
uma vez naquele que é o fórum
de
discussão
de
carácter
consultivo, decisório e eleitoral
de todos os estudantes do
ensino superior, legitimamente
representados pelas Associações
Académicas e de Estudantes das
respectivas
instituições
de
ensino superior ou das suas
unidades
orgânicas,
e
as
Federações
Académicas
e
estruturas similares. A AAIPS
voltou a participar nos mais
diversos
Workshop’s
e
Plenários durante esse fim de
semana, analisando e debatendo
com Associações de Estudantes,
Académicas e Federações de
todo o país, temas como
“Análise
do
Despacho
orientador para a abertura de
vagas
para
2013/2014
e
consequências no financiamento
das IES” baseados no tema do
Financiamento
no
Ensino
Superior,
assim
como
workshops sobre a “Análise do
impacto do regulamento de
atribuição
de
bolsas
no
indeferimento
de
pedidos”,
“Introdução ao Modelo de Ação
Social no Ensino Superior
Português” dentro do tema Ação
Social, e “Conhecer o Impulso
Jovem” e “O Ensino Superior e
o
empreendedorismo”
explorando o tema do Emprego
e Empreendedorismo.
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III Gala de Finalistas do IPS
No passado dia 21 de junho
foi realizada pela AAIPS,
mais uma Gala de Finalistas
do IPS. Foi possível então a
criação de um evento para
mais tarde ser recordado por
aqueles que tiveram uma
passagem
intensiva
e
vitoriosa pelo nosso instituto.
Nesta III Gala de Finalistas
do IPS, foi apresentado um
pequeno vídeo aos presentes,
que explanava o percurso
académico de um estudante
pelo IPS, onde certamente
mostrava as vivências e as
recordações tanto de

momentos de dificuldade
como
de
felicidade
e
conquista. Posteriormente foi
servido o jantar tendo-se
seguido com a cerimónia de
entrega dos Diplomas de
Finalista 2012/13, sendo um
ato simbólico fazendo este
parte das surpresas que a
AAIPS tinha planeado para os
finalistas. Os mesmos foram
entregues pelo Presidente do
IPS,
Professor
Doutor
Armando Pires. Assim sendo,
os finalistas viram mais uma
etapa da sua vida realizada e
nada melhor que festejar o fim

de uma tão memorável vida
académica com uma festa
cheia de glamour e felicidade,
acompanhados pelos seus
entes mais queridos, em que
todos se despedem de mais
um ciclo na sua vida. A III
Gala de Finalistas do IPS foi
então
um
momento
a
recordar por todos através do
convívio com aqueles que os
acompanharam durante o seu
percurso académico em que
foi possível reviver o que
passaram, tornando-a uma
festa inesquecível.

Jantar de Desporto da AAIPS
De forma a
promover o
convívio e o companheirismo
entre os atletas, os seus
colegas estudantes e os
dirigentes
associativos,
a
AAIPS realizou no passado
dia 28 de junho o I Jantar do
Desporto. A AAIPS premiou
assim todo o esforço e
empenho que as suas seis
equipas tiveram ao longo
desta
temporada,
tendo
sentido a necessidade de
enaltecer esta grande época de
grandes vitórias e emoções.
Àqueles estudantes atletas que
se destacaram ao longo de
toda
esta
época
foram
entregues diversos prémios,
nomeadamente para a melhor
equipa da AAIPS, o melhor
treinador da AAIPS e melhor
atleta masculino e feminino da
AAIPS, os mesmos foram

entregues
pelo
Prof.
Dr.
Armando Pires, Presidente do
IPS, pelo nosso colega Bruno
Fragueiro
Presidente
da
FNAEESP, pelo Bruno Barracosa,
Presidente da FADU, pelo David
Almeida, Presidente da ADESL e
pelo Bruno Roldão, Presidente
da direção da AAIPS. Este foi
um momento de convívio onde
foram recordados os grandes
momentos de uma grande época.
Tendo a AAIPS este ano
concretizado a experiência nas
modalidades
individuais,
nomeadamente
o
Surf
e
Atletismo, na categoria de 10Km
de Marcha, revelando-se assim
uma possível aposta para a
futura época desportiva. Seguiuse então o jantar tendo este sido
realizado
no
Restaurante
Pedra&Fondue.

Resultados da Época
Desportiva da AAIPS

Chegando ao fim desta época
desportiva, a AAIPS vem deste
modo divulgar os resultados da
mesma. A Equipa de Futsal
Masculino da AAIPS - 3º
Classificado no Campeonato da 1ª
Divisao de Futsal da ADESL,
Equipa de Futsal Feminino da
AAIPS - 1º Classificado do
Campeonato da 2ª Divisao de
Futsal Feminino da ADESL tendo
sido
Campeãs,
Equipa
de
Andebol Masculino da AAIPS - 7º
Classificado do Campeonato de
Andebol da 1ª divisão da ADESL,
Equipa de Voleibol Feminino da
AAIPS - 12º Classificado do
Campeonato da 2ª Divisão de
Voleibol Feminino da ADESL,
Equipa de Basquetebol Masculino
da AAIPS - 3º Classificado do
campeonato da 2ª divisão de
Basquetebol
Masculino
da
ADESL. A AAIPS felicita todos os
atletas das equipas, bem como os
treinadores, pelo seu árduo
trabalho e esforço ao longo desta
temporada. Parabéns a todos
pelos seus excelentes resultados!
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O IPS tem um novo Site!
O
nosso
Instituto
Politécnico de Setúbal tem
um novo sitio da internet já
disponível para que o possas
consultar! Onde

podes encontrar toda a
informação
necessária
acerca
dos
serviços
disponíveis do IPS, das
Unidades Orgânicas, dos
Serviços de Ação Social,

dos Cursos lecionados, da
Mobilidade Internacional
e muito mais! Consulta já
o novo sitio da internet do
IPS em www.ips.pt.

Semana Académica de Setúbal 2013
A Semana Académica de
Setúbal é considerada o
evento com maior relevo a
nível académico da Cidade
Sadina.
Esta edição decorreu de 23
de maio a 2 de junho de
2013, iniciando-se com a
noite de Serenatas nas
vozes de quem canta, a
esperança de quem chega e
a saudade de quem parte,
tendo sido seguidamente
premiada com cinco dias de
recinto
repletos
de
concertos, bem como dois
Arraiais abertos à cidade de
Setúbal e um realizado na
ESTBarreiro/
IPS,
e
finalizada
com
as
cerimónias da Bênção dos
Finalistas e Queima das
Fitas.
Assim sendo, a AAIPS
trabalhou arduamente para
fazer desta semana um
símbolo
para toda a
comunidade académica de
Setúbal criando um evento
repleto de tradição, cultura,
música e acima de tudo,

divertimento, tendo os
estudantes ao longo desta
semana, partilhado o seu
imenso espírito académico.
A semana Académica de
Setúbal 2013 contou assim
com
a
presença
de
prestigiados artistas da
atualidade como Expensive
Soul, The Gift, Fonzie, Pete
Tha Zouk, Emanuel, Richie
Campbell, Ninja Kore, DJ
Ride e muitos mais..!
Este projeto surgiu da
audácia dos estudantes,
assim sendo o mesmo não
seria exequível sem a
confiança daqueles que, ao
longo dos anos, se têm
juntado a nós.

A Semana Académica de
Setúbal é um evento da
inteira responsabilidade
da AAIPS, sendo que a
sua concretização carece
de um empenho de todos
aqueles
que
estejam
dispostos a fazer valer-se
por estarem associados a
um evento desta natureza
e grandeza.
A sinergia de esforços
permitiram-nos
criar
laços ao longo desta
semana. O empenho e o
entusiasmo que toda a
equipa
organizadora
depositou em todo o
trabalho,
são
reconhecidos!
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Crónicas da AAIPS
O Pelouro de Apoio ao Estudante tem como
principal objectivo ouvir, recolher e analisar os
problemas e necessidades dos estudantes,
ajudando-os sempre que possível, de modo a
prevenir situações inesperadas, estando sempre
disponíveis para ouvir as suas sugestões.
Neste sentido este Pelouro tem ao dispor dos
estudantes o Gabinete de Apoio ao Estudante
(GAE) tanto no campus de Setúbal como no
campus do Barreiro, com um horário flexível de
forma a abranger todos os estudantes do IPS. Para
além desta iniciativa, este pelouro tem ainda outros
projectos, sabendo que uns apontam para que os
estudantes tenham um bom percurso no IPS, como
os Projetos Sociais de Apoio ao Estudante
(Aluguer de Cacifos e Aluguer de Bicicletas),
enquanto outros visam apoiar os estudantes com
carências económicas, de modo a facilitar a sua
permanência no IPS, projectos estes como, o Projeto
de Senhas de Refeição e o Projeto de Apoio ao
Traje.
Como forma a integrar os estudantes do Programa
de Mobilidade, que desde há muito se deslocam
para o IPS, este pelouro é também responsável pelo
acompanhamento dos mesmos a partir do
aeroporto de Lisboa até ao seu local de residência
ou IPS, bem como o apoio na sua integração no IPS
e
na
cidade
que
os
acolhe.
Assim sendo, este pelouro tem uma importante
relevância na integração e no apoio aos estudantes
com dificuldades, ajudando-os a fazer face aos
percalços que este percurso implica.
Pelouro de Apoio ao Estudante
da AAIPS

BREVEMENTE…
SEMANA DE ACOLHIMENTO DO IPS 2013

F i c h a

Vantagens de Sócios AAIPS
Para seres Sócio da tua Associação Académica, basta
deslocares-te à Sede ou GAE da AAIPS, preencheres a Ficha de
Sócio e facultares uma foto tua. Deste modo, ser-te-á dado um
Cartão de Sócio Efetivo da AAIPS, devendo o mesmo ser
apresentado sempre que beneficias de uma vantagem de sócio
da AAIPS, sendo que a validade da Quota é de um ano e dura
do mês de outubro do ano letivo corrente ao mês de outubro
do ano letivo seguinte. Consulta o site da tua Associação e
tira as tuas dúvidas!
Eis as principais Vantagens de Sócios AAIPS:
•Descontos no Ginásio “N Formas”, em Setúbal;
•Descontos na aquisição de Calculadoras “Texas Instruments”
(encomendas realizadas através da AAIPS);
•Descontos no Parque de Campismo “Zmar”;
•Desconto de 50% na Inscrição no Clube Desportivo do IPS;
•Desconto na aquisição de Pins e Emblemas da AAIPS;
•Descontos no Viva BAR e no Design Café;
• Descontos de 10% e 15% na aquisição de toners e tinteiros na
Neolink, Lda;
•Descontos em todas as atividades e serviços promovidos pela
AAIPS.
SERVIÇOS DA AAIPS
A AAIPS ainda dispõe de um conjunto de Serviços que presta a
pensar em todos os estudantes do IPS. Estes são realizados na
sua Sede e no GAE e em diversos locais externos.
Na Sede, destacam-se os seguintes Serviços:
•Gabinete de Apoio ao Estudante (GAE);
•Aquisição de Senhas de Refeição;
•Aluguer de Cacifos;
•Aluguer de Bicicletas;
•Atendimento permanente aos estudantes do IPS.
Externos à Sede, destacam-se os seguintes Serviços:
•Bar AAIPS, situado no R/C da ESCE/IPS;
•GAE no Campus do Barreiro;
•Reprografia da ESTSetúbal/IPS;
•Reprografia da ESCE/IPS;
•Espaço dos Núcleos da ESTSetúbal/IPS;
•Espaço dos Núcleos da ESCE/IPS e ESS/IPS;
•Espaço dos Núcleos da ESE/IPS;
•Espaço dos Núcleos da ESTBarreiro/IPS;
•Máquinas de Vending na ESTSetúbal/IPS, ESCE/IPS e
ESS/IPS.

T é c n i c a
Rua Vale de Chaves,
Campus do IPS – Estefanilha
2914-848 Setúbal
NIPC: 510 244 670
Contacto: 265 790 130
E-mail: geral@aaips.pt
Site: www.aaips.pt

