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PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DOS ESTUDANTES  

ESS/IPS 

 

NOTA INTRODUTÓRIA 

O Programa de Integração dos estudantes da Escola Superior de Saúde (PIEESS), na sua quarta edição, desenvolvido pelo Conselho Pedagógico da ESS, em colaboração 

com a Unidade de Melhoria Continua (UMC) e com os Coordenadores de Curso mantem a finalidade de promover a integração dos novos estudantes na ESS/IPS e fomentar 

o seu desenvolvimento pessoal e interpessoal no pressuposto de que a integração é um dos motores para a promoção do sucesso académico. Assim, pretende-se promover o 

conhecimento sobre a instituição, o seu funcionamento, os serviços de que dispõe, assim como, o contexto geográfico onde esta se insere e, simultaneamente, promover a 

integração dos estudantes nos cursos e nas metodologias de ensino aprendizagem. 

Neste quinto ano do programa, mais uma vez, procurámos melhorar e adequar às necessidades dos estudantes integrando os contributos dos estudantes do conselho 

pedagógico. Nesse sentido procedemos à alteração de algumas atividades, salientando ainda os compromissos vários que se estabeleceram com a Direção da ESS, 

Coordenadores de Curso, Estudantes dos diferentes cursos da ESS, Câmara Municipal de Setúbal, entre outros.  

  



 
 
 

1. FINALIDADE E OBJECTIVOS 

O PIEESS tem, como finalidade principal promover a integração dos novos estudantes na ESS/IPS. A qualidade da integração dos estudantes no ensino superior nas suas 

diferentes dimensões é uma das preocupações subjacentes. Por isso foram contemplados dois níveis de integração nos objetivos delineados: 

 
Nível 1: Integração na cidade, campus e ESS; 

Nível 2: Integração nos cursos e recursos de aprendizagem. 

 

Objectivos de Nível 1: 

• Promover o conhecimento sobre os serviços académicos do IPS no processo de matrícula (semana 0) 

Ações a desenvolver: Apoio aos novos estudantes mediante acompanhamento e orientação pelas entidades colaboradoras, relativamente ao processo de matrícula e 

encaminhamento para outras unidades responsáveis pela recepção dos estudantes (SAS).  

Responsável: Grupo CP 

Colaboradores: estudantes voluntários  

 

• Integrar os estudantes na cidade de Setúbal, promovendo o conhecimento da cidade e dos espaços de saúde, cultura, lazer e outros. 

Ações a desenvolver: Visita guiada à cidade de Setúbal pelos Animadores da Câmara Municipal de Setúbal -Um olhar à cidade na perspetiva da saúde.  

Responsável: Grupo do CP 



 
 
Colaboração: Docentes da ESS; GI.COM. 

 

• Integrar os estudantes no Campus e na ESS, promovendo o conhecimento dos espaços e dos diferentes recursos disponíveis. 

Ações a desenvolver: Cerimónia de recepção aos estudantes organizada pelo CP – Apresentação dos cursos, Órgãos de Gestão da ESS, apresentação da Associação 

Académica do IPS; apresentação e atuação da Tuna da ESS - SemperT'unos; photo-paper dentro do Campus do IPS, incluindo as instalações da ESS; Cerimónia de recepção 

aos estudantes do 1ºano do IPS organizada pelo IPS1. 

Responsável: Grupo do CP 

Colaboração: Direção da Escola; Presidentes e responsáveis dos órgãos da gestão da ESS; Coordenadores de Curso; Estudantes CP, Tuna da ESS-IPS. 

 

• Promover o conhecimento sobre serviços de apoio aos estudantes, disponíveis no IPS, nas áreas da saúde, apoio social e desportivo. 

Ações a desenvolver: Apresentação e disponibilização de informação sobre os Serviços de Ação Social do IPS (SAS), funcionamento e responsável do Serviço. 

Responsáveis: Grupo CP e Coordenação do SAS 

Colaboração: SAS; GI.COM. 

 
Objectivos de Nível 2: 

 

• Promover o conhecimento sobre os recursos educativos disponíveis na ESS   

                                            
 



 
 
Ações a desenvolver: Visita e apresentação do CRAI (Biblioteca e Oficina Pedagógica) e seus recursos;  

Seminário de introdução à pesquisa de informação – utilização da B-on; Seminário de introdução ao moodle e outros recursos online. 

Responsável: Grupo CP; CRAI; Gabinete de Informática 

Colaboradores: Coordenadores de Curso e/ou Coordenadores dos 1os anos. 

• Integrar os estudantes no curso e promover o conhecimento dos estudantes acerca de: 

- competências a desenvolver  

- plano de estudos  

- organização do ano lectivo  

- estratégias de ensino/aprendizagem.  

Ações a desenvolver: Ações integradas no âmbito dos cursos e diferentes Unidades Curriculares (UCs). 

Responsável: Coordenadores de Curso. 

Colaboração: Docentes da ESS. 

 

2. DIVULGAÇÃO 

As atividades propostas pelo PIE ESS serão alvo de uma divulgação interna, no campus do IPS, e externa, através de meios de comunicação social. 

 

 

 



 
 

a) Divulgação Interna  

b) Folheto de divulgação, contendo o horário das atividades, mapa do Campus e do Edifício da ESCE/ESS com identificação dos diversos espaços e informações úteis 

para as duas primeiras semanas de integração; cartazes distribuídos pelas diferentes Escolas do IPS; materiais online: Informações úteis sobre a cidade de Setúbal 

e serviços básicos (saúde, educação, cultura, etc.) 

Meios de divulgação: Tome Nota - GICOM, Portal da ESS-IPS, , divulgação via e-mail, entrega de documentos impressos na semana 0. 

Data prevista de divulgação: Setembro (semana 0) 

Responsável: Grupo do CP 

Colaboradores: GI.COM, Gabinete de Informática, Estudantes CP 

b) Divulgação Externa 

Através de comunicado de imprensa, nos meios de comunicação social, locais e regionais 

Data prevista de divulgação: Setembro (primeira semana) 

Responsável: Grupo do CP 

Colaboradores: GI.COM 

 

3. AVALIAÇÃO 

A preocupação com a qualidade é crescente na ESS/IPS, havendo a necessidade de avaliar os resultados deste projeto.  Neste sentido, será passado um questionário no final, 

passado 2 meses após o término de todas as ações propostas . Esta metodologia terá como objetivo avaliar o contributo das diferentes ações face aos objetivos propostos e 



 
 
detetar problemas e sugestões de melhoria para o futuro, permitindo-nos garantir uma resposta por parte dos intervenientes face à importância do trabalho desenvolvido ao 

longo do programa.  

 

4. PLANEAMENTO DAS ATIVIDADES  

Em seguida encontra-se a proposta operacional de planeamento das ações a desenvolver nas primeiras semanas, cabendo aos cursos, nos horários propostos (aulas), 

implementarem as ações consideradas pertinentes no âmbito da integração nos cursos. No entanto, essas ações poderão, em função da sua natureza, estender-se ao longo 

do ano lectivo. 

 

 

 

Proposta de Atividades 

 

Semana 0 (11 a 14 de Setembro) 

 » Colaboração no ato das matriculas, entrega de informação aos novos estudantes da ESS, (Guião das atividades, Informação Relevante da Envolvente; 

outras informações). 

Semana 1 (18 a 21 de Setembro) 

 



 
 

» Atividades de Integração no Campus e na Cidade (Cerimónia de Receção, Visita à Cidade, receção na CMS; Photo-Paper; Apresentação SAS; 

Apresentação CP e Apresentação dos Cursos, Almoço Convívio). 

 

Semana 2 ( 24 de Outubro ) 

 

Receção pelo CP, Visita à Biblioteca (estudantes da 2ª e 3ª fase) 

Workshop Gestão do Tempo (todos os estudantes do 1º ano) 

Atividade de Integração (todos os estudantes do 1º ano) 

 

PHOTO-PAPPER (dinamizado por um curso) 

 

  « Visita às diferentes escolas e pavilhão desportivo 

  « Visitas ao edifico da ESCE/ESS, laboratórios, salas de aulas, biblioteca, papelaria, bar, salas de informática. 

 

Almoço Convívio (dinamizado por um curso) 

Atividade para 2ª e 3ª fase (dinamizado por um curso) 
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