
J O R N A L  A A I P S
N Ã O  P E R C A S  N E S T A  E D I Ç Ã O :

 NÚCLEOS DE 
CURSO

Do ciclo de debates à formação dos 
núcleos de curso. Conheça toda a 
jornada!

SESSÃO DE 
CINEMA

Já sabias das sessões de cinema 
promovidas pela associação de 
estudantes? Descobre todos os 
detalhes da última edição desta
atividade!

ENDA E FNAEESP

Desvendamos-te o que são e que 
temas foram debatidos nestes 
eventos. Informa-te!

1ª Edição 
2017

Atleta do IPS conquista medalha de 
prata em competição de 

Taekwondo 

3ª Edição da Feira da empregabilidade
Não fiques de fora!  



S E S S Ã O  
D E  

CI N E M A
"O CINEMA NÃO TEM 

FRONTEIRAS NEM LIMITES. 
É UM FLUXO DE SONHOS" 

Orson Welles

NNo passado dia 12 de janeiro de 2017, a AAIPS 
apresentou aos estudantes a sua habitual sessão de 
cinema. 

Para este dia foi marcada a rodagem do filme “A Origem” 
(2010), do realizador Christopher Nolan, e conta com os 
atores reconhecidos como Leonardo DiCaprio, Joseph 
Gordon-Levitt ou Ellen Page. A pelicula fala-nos da 
história de um ladrão que rouba segredos às organizações, 
através do uso da tecnologia de compartilhamento de 
sonhos, e que recebe a tarefa inversa de introduzir uma 
ideia na mente de um CEO. A actividade decorreu no 
auditório B1.13 pelas 18:30h na Escola Superior de Ciências 
Empresariais no Instituto Politécnico de Setúbal. 
Como forma de potenciar a participação de toda a 
comunidade académica, o filme foi escolhido através de 
uma votação on-line na página oficial do Facebook da 
AAIPS, envolvendo desta forma os estudantes na 
participação e preparação das actividades para estes 
desenvolvidas. Agradecemos a todos os estudantes pelo 
apoio e envolvimento demostrado, pelo que contribuíram 
para que fosse possível mantermos viva esta tradição.   

Por Pedro Bbrito 
Coordenador do Pelouro Cultural e 

Academico



NÚCL E O  
D E  

CU R S O
"TENTE MOVER O MUNDO. O 

PRIMEIRO PASSO É MOVER A SI  
MESMO."

Por Platão

A Associação Académica estreou-se neste novo 
mandato, no que toca a atividades culturais, com 
o Ciclo de Debates, no passado dia 9 de janeiro.

Reunidos no Espaço dos Núcleos da Escola Superior de 
Ciências Empresariais, um grupo de estudantes juntou- 
se à conversa com o Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral e com alguns elementos da Direção da AAIPS para 
esclarecem questões relacionadas com os Núcleos de 
Curso. 
Ideias, sugestões, dúvidas e opiniões foram os pontos 
de partida, neste caso, sobre esta parte integrante da 
AAIPS que são os Núcleos de Curso, nas semanas que 
antecederam à eleição deste grupo de estudantes 
unidos para representar o seu curso. 
Foi no dia 25 de janeiro que os Núcleos de Curso da 
AAIPS tomaram posse. A cerimónia teve lugar no 
Auditório um da Escola Superior de Tecnologia, do 
Campus de Setúbal. A convite da Mesa da Assembleia 
Geral, os estudantes eleitos para fazerem parte dos 
Núcleos de Curso da Associação Académica puderam 
marcar assim o início do seu mandato. 
A assistir ao evento estiveram vários membros da 
comunidade do Instituto Politécnico de Setúbal como o 
Professor Doutor Pedro Dominguinhos, a Provedora do 
Estudante, Albertina Palma e diversos/as 
representantes das Unidades Orgânicas que constituem 
o IPS. 
Depois da Eleição e da Tomada de Posse dos Núcleos, 
só faltava a Formação para 
arrancar em pleno mais um ano cheio de trabalho, de 
ideias e de atividades. 
No dia 28 de janeiro, os Núcleos de Curso reuniram-se 
na Escola Superior de 
Tecnologia, no Campus do Barreiro para aprender mais 
sobre Núcleos. 
Ao longo deste sábado, houve tempo para conhecer 
melhor estatutos e 
regulamentos, mas também para partilhar ideias, 
interagir e fomentar a cooperação 
entre os vários órgãos que fazem parte da Associação 
Académica. 



E N D A  E  
F N A E E S P

"TUDO DEVE SER DISCUTIDO. 
SOBRE ISSO NÃO HÁ 

DISCUSSÃO"
Pitigrilli

O ENDA é o Encontro Nacional de Dirigentes 
Associativos e a FNAEESP a federação nacional de 
associações de estudantes no ensino superior

Nestes encontros de Dirigentes Associativos, debatem-se e 
aprovam-se moções que promovem os interesses dos 
estudantes. Tem como finalidade, uma tomada de posição 
de todos os estudantes a nível nacional de forma a 
defender de uma melhor forma os interesses dos mesmos. 
O último ENDA foi realizado dia 10 e 11 de Dezembro de 
2016 em Coimbra. A AAIPS esteve presente neste ENDA, 
algo que já não ocorria há um ano. Neste encontro 
aprovaram-se várias moções entre elas: Por uma Lei de 
Financiamento mais justa (Exigência imediata da fixação 
do valor praticado por cada instituição no ano lectivo 
2016/2017, como valor máximo a praticar pelas mesmas no 
ano lectivo 2017/2018. Na essência, o congelamento do 
valor máximo de propina.), Pela eficiência da Atribuição de 
Bolsas de Estudo (melhorar comunicação entre serviços de 
Acção Social e as Instituições de Ensino Superior). 
A FNAEESP é um órgão que tem como objectivo defender 
de uma melhor forma os interesses dos estudantes nos 
ensinos politécnicos de todo o país. 
A AAIPS também esteve presente na tomada de posse da 
FNAEESP de 23 Fevereiro de 2017, onde o presidente da 
actual Direção Duarte Costa, tomou posse como vice- 
presidente da FNAEESP. 

Por Duarte Pereira 
Presidente da Direção da 

Associação Académica



E Já arrancou a  3ª edição da semana da 
empregabilidade do IPS com uma conferência 
acerca das desigualdades de género no que toca 
ao mercado de trabalho. 

No entanto, se perdeste a sessão inaugural não te 
preocupes, pois ao longo desta semana muito ainda está 
por vir. 
Durante o dia de hoje decorrerão várias atividades tais 
como a conferência da Eurodirect, que permitirá dar a 
conhecer os diferentes programas de mobilidade no ensino 
superior existentes, as suas vantagens e ainda algumas 
dicas e informações úteis para quem esteja interessado 
nessa temática. Segue-se um debate acerca dos "Desafios e 
caminhos para a igualdade de género no mercado de 
trabalho" moderada pela jornalista Fernanda Freitas e que 
contará com a presença da secretária de Estado, Drª 
Catarina Catarina Marcelino. O dia acaba com chave de 
ouro através do "À mesa com" que basicamente consistirá 
em uma sessão de apresentação dos estudantes que em 
ambiente informal poderão esclarecer as suas dúvidas e 
contactar com um representante das empresas que 
aderiram a esta atividade. 
Nos dias 8 e 9 decorre a feira da empregabilidade, sendo 
que passarão por esta mais de 80 empresas que estarão o 
dia inteiro a receber currículos e a apresentar as suas 
ofertas. 
Em simultâneo decorrerão sessões de apresentação das 
empresas  e ainda sessões de recrutamento 
A participação em qualquer das atividades vale um 
certificado e ainda um carimbo no passaporte do 
emprego.  

SEMANA DA 
EMPREGABILIDADE



E foi no dia 18 de Fevereiro que o atleta José Malafaia 
conquistou a segunda colocação na prova de 
Taekwondo em Braga. O nosso atleta competiu na 
categoria -87kg tendo efectuado dois combates.

ATLETA DO IPS  CONQUISTA 
MEDALHA DE  PRATA 

No dia 19 de Fevereiro foi a vez do estudante Paulo Anjos 
representar a instituição tendo participado na prova de 
Tiro com Arco Indoor que decorreu no estádio 
universitário de Lisboa. 
Em termos dos desportos individuais resta ainda destacar 
a participação do atleta Rúben Pinheiro no campeonato 
nacional universitário de atletismo em pista coberta, mais 
especificamente na prova de 60 metros.  



Serviços AAIPS
A AAIPS ainda dispõe de um conjunto de 

serviços que presta a pensar em todos os 

estudantes do IPS. Estes são realizados na tua 

Sede, no GAE e em diversos locais do IPS.

Agenda

Fora da Sede: 

• Bar AAIPS na  ESCE/IPS; 

• GAE na ESTBarreiro/IPS; 

• Reprografia da ESTSetúbal/IPS; 

• Reprografia da ESCE/IPS; 

• Máquinas de Vending na 

ESTSetúbal/IPS, na ESCE/IPS e 

ESTBarreiro; 

Na Sede: 

• Gabinete de Apoio ao Estudante 

(GAE); 

• Aquisição de Senhas de Refeição; 

• Apoio na aquisição do traje 

Académico; 

• Informações acerca de alojamento; 

• Venda de Merchandising da AAIPS; 

• Aluguer de bicicletas; 

• Aluguer de Cacifos; 

• Atendimento permanente aos 

estudantes do IPS. 

Vantagens de sócio
• Descontos nas actividades promovidas 

pela AAIPS; 

• Descontos nos serviços fornecidos na 

sede e no GAE da AAIPS; 

• Descontos nos serviços da AAIPS 

externos à tua sede; 

• Descontos de 50% na inscrição no Clube 

Desportivo do IPS; 

• Desconto no bar oficial da AAIPS; 

• Desconto de 10% e 15% na aquisição de 

tinteiros e torners na Neolink, Lda; 

• Desconto no Hotel do Sado. 

• Sessão de cinema da AAIPS na 

EstBarreiro/IPS – 14 de Março; 

• Sessão de Cinema da AAIPS em Setúbal 

– 15 de Março; 

• XIV aTASCA-te – 16 de Março 

• Semana do Estudante da AAIPS – De 20 

a 24 de Março 

• Ciclo de Debates da AAIPS em Setúbal – 

27 de Março 

• Ciclo de Debates da AAIPS na 

EstBarreiro – 28 de Março 

• Torneio Intercursos da AAIPS – 29 e 30 

de Março 

Ficha Técnica

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 
 


