Manual de
acolhimento
Novos
Estudantes
ESE/IPS O edifício da ESE foi inaugurado em 29 de Junho de 1993. Nesse ano é atribuído o
Grande Prémio Nacional de Arquitetura a Álvaro Siza Vieira pelo projeto da ESE, devido à
“distribuição dos diferentes sectores do edifício e do uso da luz na conformação e poética da
arquitetura”, entre outros critérios.
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Em 1979, ano em que foi criado o Instituto Politécnico de Setúbal, a Escola Superior de
Educação não estava prevista na rede de Escolas Superiores de Educação. No entanto, como Setúbal foi o único distrito que não teve Escola de Magistério Primário ou Escola Normal de Educadores de Infância a ESE veio a ser integrada
alguns anos mais tarde. Este relativo atraso não nos impediu de desenvolver e afirmar um trabalho de qualidade reconhecido nacional e internacionalmente. Durante os primeiros oito anos de atividade, a ESE não teve instalações próprias, só em 29 de junho de 1993 é inaugurado o edifício onde hoje nos encontramos. Da autoria do Arquiteto Siza
Vieira, recebeu nesse ano o Grande Prémio Nacional de Arquitetura. É grande a responsabilidade de todos e de cada
um na defesa e conservação deste património arquitetónico.
O início da sua atividade em 1985, desenrolou-se em torno da profissionalização em serviço e da formação contínua de
educadores e professores dos ensinos Básico e Secundário. Dois anos mais tarde iniciaram-se os cursos de formação
inicial de Educadores de Infância e de Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico (cursos de bacharelato).

Mensagem da Diretora
Embora a sua matriz inicial se situe na formação de profissionais para o Sistema Educativo, a necessidade de responder
às expectativas de formação dos jovens da região de Setúbal, o desenvolvimento de competências ao nível do seu corpo docente em diferentes domínios, a quebra demográfica e a recessão na procura dos cursos de formação de professores conduziu a ESE a um processo progressivo de abertura de outras áreas científico-profissionais e consequente
abertura de novos cursos: Comunicação Social; Tradução e Interpretação em Língua Gestual Portuguesa, Desporto,
Animação e Intervenção Sociocultural.
O projeto pedagógico da Escola passou e passa pela vontade de criar uma nova realidade pedagógica, humanizada e
centrada nos valores humanistas e nas pessoas, através de atitudes e práticas de valorização dos alunos, criando um
contexto favorável ao desenvolvimento pessoal e à aprendizagem.
A cooperação com os países da CPLP tem sido uma outra constante na vida da nossa Escola que, graças às suas atividades de intercâmbio e aos projetos desenvolvidos em diferentes países europeus e africanos, se tem tornado num espaço multicultural onde convivem estudantes e docentes de várias origens culturais, gerando-se atitudes positivas de
abertura ao mundo, de cooperação e tolerância relativamente às diferenças sociais e étnico-culturais.
Atualmente recebemos cerca de 800 alunos, incluindo os “Maiores de 23” e dezenas de alunos oriundos de vários países europeus, no âmbito dos Programas de Mobilidade, de que se destaca o Erasmus. Para este resultado em muito
tem contribuído a ligação com a comunidade, o número de parcerias e protocolos de cooperação acordados com diversas instituições, entre associações, escolas, agrupamentos, jardins-de-infância, creches, hospitais, institutos, empresas e câmaras municipais, entre outras, especialmente na região de Setúbal, mas atraindo também entidades de outros locais do país.
É, ainda, uma preocupação permanente da ESE/IPS promover a educação para a cidadania, designadamente através do
desenvolvimento da capacidade de intervenção na escola e na sociedade, da educação para os media e na compreensão do mundo atual, ajudando a formar cidadãos munidos dos conhecimentos necessários para o pleno exercício da
profissão que escolheram.
Agradecemos a todos o facto de nos terem escolhido e desejamos que a passagem pela ESE/IPS deixe uma marca positiva nos vossos percursos pessoais e académicos.
Muito obrigada.
Professora Doutora Cristina Gomes da Silva
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Acesso ao Campus IPS | Setúbal

Edifício ESE/IPS | Piso 0

Edifício ESE/IPS | Piso 1
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Organização
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Serviços de Apoio ao
Estudante
Serviços e estruturas do IPS

Divisão Académica
Horário: verificar em www.ips.pt
Contacto: divisao.academica@ips.pt | 265 709 470

Serviço de Ação Social
Horário: 09H30 às 12H30 | 14H00 às 17H00
Contacto: sas@sas.ips.pt | www.sas.ips.pt

Divisão Informática
Horário: verificar em www.di.ips.pt
Contacto: apoio.informatico@ips.pt | 265 709 479

Refeitório IPS
Horário: 12h00 às 15h00 | 18h30 às 21h00
Local: Nas instalações da Escola Superior de Tecnologia
de Setúbal

Residência de Estudantes
Informações: www.sas.ips.pt

Clube Desportivo IPS
Horário: dias úteis das 09h30 às 24h00

Outras estruturas
O IPS dispõe de mais estruturas para apoio aos estudantes, como é
o caso do Centro para a Internacionalização e Mobilidade, que coordena entre outros o programa ERASMUS. Para poderes estar a par
de todos os apoios, estruturas e serviços, visita o portal do IPS em
www.ips.pt.

Click here to add a photo.
To remove this placeholder,
select it and hit delete.

Divisão Académica
É na Divisão Académica que os estudantes procedem a todos os atos relativos à sua matrícula e
inscrição nas Escolas do Instituto Politécnico de
Setúbal. Os estudantes podem ainda obter informações relativas às Escolas, solicitar alterações
que considerem necessárias (Ex: Unidades curriculares, propinas, etc.), pedir comprovativos de
matrícula, de frequência, etc.
A generalidade das questões pode ser resolvida
através do portal da Divisão Académica, em
www.ips.pt.

Serviço de Ação Social
O principal objetivo da sua atividade é proporcionar as melhores condições de estudo aos estudantes, sobretudo aos carenciados, através da
disponibilização de um conjunto de apoios diretos (atribuição de bolsas de estudo) e indiretos
(alojamento, alimentação, saúde e desporto),
estes últimos a preços subsidiados.
Os SAS/IPS proporcionam também aos estudantes do IPS refeições a preços sociais, nos refeitórios dos Campi de Setúbal e do Barreiro .
Os SAS/IPS dispõem de uma Residência de Estudantes que se destina, prioritariamente, a alojar
os estudantes deslocados que frequentam as
Escolas Superiores do IPS e que visa proporcionar
alojamento de qualidade, durante o período em
que decorrem as atividades letivas

Divisão Informática
A DI-IPS tem como missão assegurar a disponibilidade, operacionalidade e acessibilidade adequada e segura dos recursos e serviços de informática que fornece a toda a comunidade IPS.
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Serviços de Apoio ao
Estudante
Serviços e estruturas na ESE/IPS

Secretariado da Direção
Horário: 9h30 às 13h | 14h00 às 17h30
Contacto: secretariado.direcao@ese.ips.pt | 265 710 810

Receção
Horário: dias úteis das 8h às 17h
Contacto: 265 710 800

Apoio Informático
Horário: atendimento presencial dias úteis 11h-12h |
15h -16h
Contacto: apoio.informatico@ips.pt

Centro de Recursos Educativos e
Comunicação Multimédia
Secção de Documentação e Informação
Horário: dias úteis 08h30 - 18h00
Contacto: sdi@ese.ips.pt | 265 710 839

Secção de Audiovisuais
Horário: dias úteis 09h30 -12h30 | 14h00—16h30
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Secretariado Direção
No Secretariado da Direção podes agendar
reuniões com os membros da Direção da ESE/
IPS, solicitar esclarecimentos e apoio.

Receção
Na receção podes solicitar indicações, esclarecimentos e reservar salas. As reservas de salas
são realizadas em formulários próprios, que
depois deves entregar na Direção para autorização.

Apoio Informático ESE
O apoio informático presencial na ESE/IPS funciona no gabinete G15, no 1º piso, ala sul.

CRECM
É um espaço onde se selecionam, organizam e
produzem materiais com a finalidade de contribuir para melhorar o processo de aprendizagem. É constituído atualmente por duas secções:

Secção de Documentação e
Informação
Aqui é permitida a consulta em linha do catálogo bibliográfico, o acesso a um conjunto de
serviços (leitura; empréstimo, domiciliário e
interbibliotecas; referência; pesquisas; etc) e a
obtenção de informação variada sobre um considerável número de recursos eletrónicos em
acesso livre.

Secção de Audiovisuais
Nesta secção é possível requisitar equipamento
audiovisual e solicitar apoio a atividades letivas
e no anfiteatro.
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Atividades académicas | pedagógicas
Regulamentos e outros

Vê o espaço “Estudante” no
portal da ESE/IPS.

Regulamento das Atividades Académicas do IPS
Constitui o referencial dos regulamentos, normas e linhas orientadoras do funcionamento da atividade académica das unidades orgânicas que constituem o IPS.

Regulamento de Frequência e
Avaliação da ESE/IPS
Estabelece as normas gerais de funcionamento dos cursos, avaliação, transição de ano, etc. Todas as questões pedagógicas estão
colocadas neste documento.

Outros documentos
Todos os documentos e orientações para a vossa vida académica
estão disponíveis no portal do IPS em www.ips.pt, no espaço do
“Estudante”.

Conselho Pedagógico
O Conselho Pedagógico é constituído por
docentes e estudantes, em representação dos cursos da escola.
É o único órgão em que existe paridade
entre os representantes dos estudantes
e dos docentes.
Cabe ao Conselho Pedagógico dar parecer sobre o Regulamento de Atividades
Académicas do IPS e elaborar e aprovar o
Regulamento de Frequência e Avaliação
da ESE/IPS.
É o órgão por excelência para colocar
questões sobre avaliação, sugestões de
melhoria para as atividades académicas e
reclamações relativas a problemas de
caráter pedagógico.
O contacto com o Conselho Pedagógico,
caso necessites, pode ser realizado para
o presidente do CP, professor Ana Fernando Almeida, através do e-mail
presidente.cp@ese.ips.pt.
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Acessos informáticos
Acesso aos computadores e
plataformas eletrónicas.

Dúvidas sobre acessos, vê em
www.di.ips.pt ou contacta
apoio.informatico@ips.pt .

Acesso aos computadores
No acesso aos computadores da ESE/IPS disponíveis nos
espaços abertos e salas de aulas, deves utilizar as credenciais que te foram fornecidas no ato da matrícula.

Acesso ao portal ESE/IPS
Quando acederes ao portal da ESE/IPS com as tuas credenciais, terás acesso à tua informação curricular, avaliações, horários, etc. O endereço do portal é
www.ese.ips.pt.

Acesso aos computadores
O acesso aos computadores da ESE/IPS é realizado com os dados
Utilizador: número de estudante
Palavra passe: senha que alterou no dia da
matrícula
Não esqueças de efetuar o “log off” quando
abandonares o pc, para evitar a utilização indevida da tua conta.

Acesso ao portal ESE/IPS
Utilizador: número de estudante
Palavra passe: senha
que alterou no dia

WI-FI | rede EDUROAM

da matrícula

O projeto eduroam (Education Roaming) tem por objetivo principal disponibilizar à comunidade académica Europeia um serviço de mobilidade entre campus Universitários. Pode configurar o acesso no seu portátil, tablet ou
smartphone.

autenticação no portal,

Office 365 | Correio eletrónico

Depois de efetuares a tua

no menu à direita, tens
disponível todos os sistemas da ESE/IPS

Acesso à Eduroam (na
ESE/IPS)

Através do Office 365 tens acesso a um conjunto de ferramentas Microsoft, incluindo o correio eletrónico. Toda a comunicação entre os serviços IPS e a ESE/IPS deve ser realizada através da tua conta de e-mail institucional.

Utilizador: número de estudante@estudantes.ips.pt

O endereço é http://di.ips.pt/o365/ .

Instruções de configuração para Android, Windows e iOs em www.di.ips.pt

Moodle
O Moodle é uma plataforma de apoio ao ensino, on-line, onde estão
criadas todas as unidades curriculares do teu curso. A sua utilização
será indicada pelo docente de cada uc.
O acesso à plataforma Moodle é efetuado através do endereço http://moodle.ips.pt.

Palavra passe: A senha que alterou no dia da
matrícula

Acesso Office 365 | e-Mail
Utilizador: número de estudante@estudantes.ips.pt
Palavra passe: A senha que alterou no dia da
matrícula

Acesso Moodle
Utilizador: nº estudante
Palavra-passe: A senha que alterou no dia da
matrícula
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Prevenção COVID-19 | EP Gustave Eiffel

Este espaço é de todos e para todos.
Apenas com a tua ajuda podemos manter a ESE/IPS
com as condições necessárias para que possas trabalhar, estudar e divertir-te.
Sempre que detetares algo que necessite de manutenção, comunica na receção ou envia e-mail para direcao@ese.ips.pt.
Existem no bar da ESE/IPS contentores específicos para
reciclagem, utiliza-os e ajuda-nos a preservar o ambiente.
Em todo o espaço exterior estão disponíveis recipientes
para lixo e cinzeiros. Evita deitar os cigarros para o
chão.
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Instalações Gustave Eiffel
As aulas que decorrem nas instalações da Escola Profissional Gustave Eiffel serão equivalentes às lecionadas nas instalações da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal..
Deves confirmar no teu horário em que salas decorrem cada uma das unidades curriculares.
Enquanto estudante do IPS,
deves zelar e cumprir com
todas a orientações existentes na EP Gustave Eiffel.
Durante o decorrer do curso
irás ter acesso a laboratórios
de áudio, vídeo e informática
para edição e pós-produção
audiovisual.

Imagem retirada de site da EP Gustave Eiffel

Acessos Informáticos Gustave Eiffel
Rede WiFi WIFIGE
Nas instalações da Escola Profissional Gustave
Eiffel está acessível a rede WiFi WIFIGE. Para
acederes, deves utilizar a conta e password
fornecida em aula nas instalações da Gustave
Eiffel.
O acesso aos computadores na Gustave Eiffel
é realizado com os dados fornecidos em aula.
Caso existam problemas de acesso, devem
reportar ao docente da unidade curricular.

Escola Superior de Educação de Setúbal | Porque vale a pena estar aqui!
Fotografias utilizadas neste manual cedidas por Fernando Pinho e João Pires.
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