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Representação Externa

(…) a 17ª edição da Semana Académica de
Setúbal (…) decorreu de 22 de Maio a 1 de
Junho de 2014. Continuação na Página 3

(…) a AAIPS implementou as Sessões de
Cinema no IPS (…) reproduzindo o
emblemático filme do grande ator Tom
Hanks, “Forrest Gamp”. Continuação na
Página 3

“(...) a presença de vários artistas de grande nome nacional e internacional
como Anselmo Ralph, UHF, Crookers, Gregor Salto, 5:30 e Toy foram
alguns dos grandes nomes presentes (...)”

(…) a AAIPS implementou o programa “Apoio
ao Traje Académico” (…) apoiar estudantes
carenciados, que não têm condições para
adquirir o traje académico (…) Continuação
na Página 2

A AAIPS não esqueceu as comemorações do
52º Dia do Estudante, realizando este ano
a 2ª edição da Semana do Estudante,
entre os dias 24 a 28 de Março no IPS.
Continuação na Página 2

(…) a aposta do IPS quanto ao
empreendedorismo jovem na região de
Setúbal. Esta iniciativa contou com cerca
de 40 jovens estudantes (…) Continuação
na Página 3

A AAIPS tem como dever de estar
ocorrente de todos os acontecimentos
relacionados com o Ensino Superior
de modo a informar e esclarecer os
estudantes e lutar pelos seus
interesses com o intuito de melhorar
a qualidade do ensino, neste âmbito
criou-se
laços
entre
outras
Associações
de
Estudantes
e
Académicas a nível nacional bem
como um vasta rede de contactos,
com o intuito de trazer sempre o que
de melhor se faz no país para a nossa
realidade.
A Representação Externa para AAIPS
permite a realização de uma melhor
formação ao dirigente associativo a
nível cívico, social e crítico de
maneira que consiga informar e
esclarecer aos estudantes toda a
realidade do Ensino Superior.
Deste modo a AAIPS voltou a marcar
presença nos Encontros Nacionais
de Direcções Associativas (ENDA),
sendo estes fóruns de discussão
sobre o Ensino Superior a nível
nacional onde se marcam diversas
posições políticas em qualquer ponto
no debate. Neste mandato a AAIPS
esteve presente no ENDA Técnico,
em Dezembro de 2013; de seguida
presenciou-se também no ENDA
Leiria, em Março de 2014 e por
último a AAIPS marcou presença no
ENDA Covilhã, em Junho de 2014.
Sendo
a
AAIPS
federada
na
Federação Nacional de Associações
de Estudantes do Ensino Superior
Politécnico (FNAEESP), a mesma
enaltece a sua participação tendo
conseguido a sua afirmação e
reconhecimento a nível nacional. É
nas
Assembleias
Gerais
da
FNAEESP que participam todas as
direções associativas dos vários
Institutos Politécnicos do país,
estando assim informadas de todas
as iniciativas e temáticas ocorrentes
do Ensino Superior, de modo a
continuar a melhorar o seu debate
político e espirito crítico com o
objetivo de dar a conhecer todas as
realidades aos seus estudantes.
Neste mandato a AAIPS esteve
presente em várias Assembleias
Gerais, nomeadamente no ISCAL em
Dezembro de 2013, no IPLeiria e no
IPSantarém em Março, no ISEC em
Abril e por ú1timo no IPPortalegre
em Junho de 2014.
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Apoio ao Traje Académico
Este ano a AAIPS implementou o
programa
“Apoio
ao
Traje
Académico”.
Este
programa
encontra-se inserido num leque de
projectos sociais de Apoio aos
estudantes do IPS que a AAIPS tem
ao dispor dos mesmos e consiste em
apoiar estudantes carenciados, que
não têm condições para adquirir o
traje
académico
a
pronto
pagamento, possibilitando assim o
pagamento em prestações ao longo de
um período de tempo. Este programa
garante assim a igualdade entre os
estudantes na sua vida académica,
nomeadamente,
uso
do
traje
académico.

Os
estudantes
que
queiram
beneficiar deste programa, têm que
ser candidatos ou beneficiários de
uma bolsa de estudo e/ou
beneficiários do Programa de
Atribuição de Apoios Sociais do
IPS
(PAAS-IPS).
Se
estás
interessado neste programa dirigete à sede da AAIPS e informa-te
ou consulta o sítio na Internet da
AAIPS – www.aaips.pt.

Atividades Pedagógicas da AAIPS
A AAIPS não esqueceu as
comemorações do 52º Dia do
Estudante, realizando este ano a
2ª edição da Semana do
Estudante, entre os dias 24 a 28
de Março no IPS, evento onde
foram homenageados aqueles
que um dia travaram lutas
importantes em prol dos direitos
dos estudantes. A AAIPS criou
uma exposição fotográfica que
foi exposta nos átrios das
Escolas do IPS. Esta semana
contou ainda com Palestras
sobre “Serviços no IPS”, e
“Motivação Jovem – Acabei os
estudos e agora?”.
Por outro lado, a AAIPS marcou
novamente presença na Semana
Internacional do IPS (7ªedição)
que decorreu de 31 de Março a
04 de Abril, em que cada vez
mais destaca-se a importância
deste acontecimento de sucesso
que leva ao nosso Instituto várias
culturas de estabelecimentos
estrangeiros.
Teve
uma
representação de 16 países e 27

instituições de ensino superior. As
diferentes organizações tiveram
direito ao convívio entre os
participantes e a uma visita
cultural ao centro histórico da
cidade de Setúbal.
Por outro lado o IPS organizou
este ano mais um evento de cariz
pedagógico, o IPS Startup Week
de 7 a 12 de Julho que foi a
aposta
do
IPS
quanto
ao
empreendedorismo jovem na
região de Setúbal. Esta iniciativa
contou com a presença de jovens
estudantes que frequentam o
ensino secundário e profissional
de vários pontos do país com o
objetivo de enaltecer o empenho,
companheirismo, e principalmente
dar a estes estudantes uma nova
experiência sobre a realidade do
ensino superior. Esta medida
teve o apoio da AAIPS que
promoveu atividades lúdicas e
dinâmicas apadrinhando assim
esta semana. Seguindo este
intuito
de
formação
e
desenvolvimento dos estudantes
para o futuro, a AAIPS irá
organizar os Ciclos de Debates
promovendo
discussão
e
esclarecimento de dúvidas sobre
diversos
assuntos
como:
Associativismo,
Empreendedorismo, Ação Social,
entre outros.

Atividades Desportivas AAIPS
As Atividades Desportivas são uma
das prioridades da AAIPS, sendo que
este ano contou com seis equipas de
diversas modalidades a participar
nos Campeonatos Universitários de
Lisboa,
nomeadamente
Futsal
Masculino e Feminino, Basquetebol
Masculino, Voleibol Masculino e
Feminino e Andebol Masculino.
Após uma época dedicada aos
melhores resultados, as equipas da
AAIPS pertencentes á 2ª divisão do
Campeonato obtiveram os resultados
de 3º lugar no Voleibol Masculino,
15º lugar no Voleibol Feminino e 3º
lugar no Basquetebol Masculino.
As equipas inseridas na 1ª divisão que
arrecadaram o 2º, e 6ºs lugares
foram
as
equipas
de
Futsal
Masculino,
Futsal
Feminino
e
Andebol Masculino respectivamente.
É de salientar o facto da equipa de
Futsal Masculino ter conseguindo
vencer o play-off da sua divisão
consagrando-se assim campeões da
região de Lisboa na modalidade e
assegurando a sua presença nos
Campeonatos
Nacionais
Universitários
de
2014
que
decorreram na Maia.
No que diz respeito às modalidades
individuais, a AAIPS apoiou duas
atletas na deslocação e participação
aos
Campeonatos
Nacionais
Universitários de Atletismo que
decorreram em Faro no dia 3 de Maio,
as quais alcançaram duas medalhas
de prata nas modalidades de
Lançamento do Dardo e Salto em
Comprimento.
Acompanhou
igualmente um outro atleta a Évora
nos
Campeonatos
Nacionais
Universitários
Individuais
Concentrados 2014 nos dias 15 e 16
de Maio, que auferiu a primeira
medalha de ouro da AAIPS na
modalidade de Bilhar.
Para além das equipas coletivas e
modalidades individuais, a AAIPS
estimula outro tipo de prática
desportiva, a Taça AAIPS. Esta
decorreu no dia 7 de Maio de 2014
nos espaços dos Núcleos de Curso da
AAIPS, onde realizou-se competições
em três modalidades: Matraquilhos,
Sueca e Ping-Pong.
Esta atividade tem como objetivo
envolver os vários estudantes do IPS
através
da
prática
desportiva
promovendo saúde e bem-estar.
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“Study in Setúbal” – Uma nova plataforma do IPS
O IPS lançou um novo site na internet,
já
disponível
para
que
possas
consultar! O “Study in Setúbal” é
especialmente
dirigido
aos
estudantes
internacionais
onde
podem, em qualquer ponto do globo,
encontrar informação sobre o IPS, os
diversos cursos que são ministrados,

apoios sociais dinamizados pelo IPS
Vem
conhecê-lo
em
ao nível da alimentação, alojamento
www.studyinsetubal.pt!
e saúde, bem como dar conhecer a
região de Setúbal no que diz
respeito a pontos de referência,
espaços de lazer, restaurantes,
atividades desportivas, história e
cultura local.

Atividades Culturais e Académicas da AAIPS
A
AAIPS
realizou
diversos
eventos académicos ao longo do
ano nomeadamente a Gala do 2º
Aniversário da AAIPS no dia 11
de Abril que teve como o objetivo
a celebração de mais um ano
de trabalho árduo, sempre com
o intuito de melhorar cada vez
mais
a
vida
dos
nossos
estudantes e como prova disso
foi transmitido na cerimónia um
vídeo comemorativo de todas as
atividades da AAIPS até então.
Este evento contou com a
presença de diversos parceiros
institucionais da AAIPS, bem
como estudantes do IPS fazendo
estes parte deste momento
solene que marca o nascimento
da estrutura que tem em mente
a defesa e representação dos
seus direitos.
Durante este mandato a AAIPS
implementou as Sessões de
Cinema no IPS, abertas a todos
os estudantes, reproduzindo o
emblemático filme do grande
ator Tom Hanks, “Forrest
Gamp”. Esta atividade cultural
académica irá realizar-se mais
vezes durante o próximo ano
letivo.
Como não poderia deixar de
acontecer, a
17ª edição da
Semana Académica de Setúbal
marcou presença no habitual
recinto do campus do IPS.
Considerado dos maiores

eventos
a nível académico
realizado na cidade Sadina, este
decorreu de 22 de Maio a 1 de
Junho de 2014 e contou com a
presença de vários artistas,
começando
pela
tradicional
noite de serenatas no largo da
Sé na cidade de Setúbal,
seguindo-se as noites de recinto
com muita música e boa
animação tendo contado com a
presença de vários artistas de
grande
nome
nacional
e
internacional, Anselmo Ralph,
UHF, Crookers, Gregor Salto,
5:30 e Toy foram alguns dos
grandes nomes presentes, bem
como a realização de um arraial
aberto à
grande cidade de
Setúbal e um realizado na
ESTBarreiro/IPS,
finalizando
com as tão desejadas cerimónias
da Bênção dos Finalistas e
Queima das Fitas.
Quase no fecho do ano letivo a
AAIPS organizou a IV Gala de
Finalistas do IPS que decorreu
no dia 13 de Junho que teve
lugar
na
Quinta
do
Sal
celebrando assim um momento
único
e
de
enorme
importância na vida estudantil
daqueles que

tiveram uma passagem pelo
nosso Instituto. Durante a
noite de gala foi apresentado
um vídeo aos presentes que
espelhava o percurso académico
de um estudante do IPS, onde
mostrava
os
momentos
e
vivências decorridas com um
grande sabor a conquista que
certamente serão lembrados por
todos com um enorme carinho,
tendo-se
seguidamente
procedido à cerimónia de
entrega dos diplomas de
Finalista
2013/1014
pelo
presidente do IPS, Prof. Dr.
Pedro Dominguinhos, sendo
este um ato simbólico fazendo
este parte das supressas que a
AAIPS tinha planeado para os
finalistas nesta grande noite,
onde os finalistas viram mais
uma etapa das suas vidas a ser
recompensada pelo seu esforço
e dedicação durante os anos
que
passaram
pelo
nosso
instituto.
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Núcleos de Curso da AAIPS

Os Núcleos de Curso são estruturas integrantes da
AAIPS compostos por grupos de estudantes com
interesses comuns nas temáticas de pedagógica,
cultura, desportiva/recreativa. Trabalham em prol de
uma ligação forte com a comunidade estudantil, sendo
responsáveis por apresentar um plano de atividades,
com todas as atividades que tencionam realizar
durante o seu mandato e os custos respetivos, este a
ser entregue, fiscalizado e aprovado pela direção da
AAIPS. Devem participar nas atividades organizadas e
promovidas pela AAIPS, coordenar os trabalhos a
nível interno e externo ao núcleo, gerir os fluxos
financeiros, gerir e manter o património físico
cedido pela AAIPS, e incentivar à participação dos
estudantes nos espaços. Os Núcleos de Curso devem
ser dinâmicos, criando novas estratégias na ligação
entre a UO, estudante do respetivo curso e AAIPS,
de modo a assegurar aos estudantes uma informação
transparente e objetiva acerca dos problemas do ensino
geral do IPS, e oferecer aos estudantes meios para a
participação na vida de cada escola, em todas as
questões
académicas.
Para
além
destas
responsabilidades, os Núcleos realizam Semanas de
Curso, onde promovem a ligação entre os
estudantes com possíveis entidades empregadoras,
em forma de palestras, workshops, apresentando e
informando os vastos caminhos que podem ser portas
abertas ao futuro e ao mesmo tempo conhecer projetos
desenvolvidos na área. A opinião dos seus estudantes é
relevante nesta missão, contando com as Reuniões
Gerais de Curso (RGC) que têm o objetivo de dar a
oportunidade de expôr as suas dúvidas, novas ideias e
ao mesmo tempo garantir as necessidades de cada um.
Se queres aprender mais e tens o que é preciso para
ajudar o teu curso, junta-te a nós nesta missão!
Pelouro de Apoio aos Núcleos
da AAIPS

BREVEMENTE…
De 29 de setembro a 4 de outubro
Semana de Acolhimento do IPS 2014

F i c h a

Serviços da 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 letivo seguinte. Consulta o site da
tua Associação e tira as tuas dúvidas!
Eis as principais Vantagens de Sócios AAIPS:
•Descontos em todas as atividades promovidas pela AAIPS;
•Descontos nos serviços prestados na Sede e no GAE da
AAIPS;
•Desconto nos serviços da AAIPS externos à sua Sede;
•Desconto de 50% na Inscrição no Clube Desportivo do IPS;
•Descontos no Bar e Discoteca oficiais da AAIPS;
• Descontos de 10% e 15% na aquisição de toners e tinteiros
na Neolink, Lda;
•Descontos no Hotel do Sado Busidess & Nature.
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;
•Apoio na aquisição do Traje Académico;
•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;
•Espaço Académico da AAIPS, na ESTsetúbal/IPS.

T é c n i c a
Rua Vale de Chaves,
Campus do IPS – Estefanilha
2910-848 Setúbal
NIPC: 510 244 670
Contacto: 265 790 130
E-mail: geral@aaips.pt
Site: www.aaips.pt

