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O IPP no Ranking Ibero-Americano SIR 

 

No ranking Ibero-Americano SIR o Instituto Politécnico de Portalegre apresenta uma 
posição de destaque ao nível dos Politécnicos relativamente ao indicador de Colaboração 
Internacional, que está relacionado com o rácio de publicações científicas em colaboração 
com instituições de outros países. Quanto aos outros indicadores de produção científica 
usados neste ranking, o IPP não se encontra ainda num patamar desejável, embora se 
verifique uma evolução nos últimos três anos. 
 
Este ranking resulta de uma análise comparativa da produção científica das instituições 
de ensino superior do espaço ibero-americano, com base nas publicações incluídas no 
índice SCOPUS produzido pela ELSEVIER, e de acordo com critérios como o número, a 
visibilidade, a colaboração internacional e o impacto de revistas.  
 
No site do C3i pode ser consultada informação mais detalhada a este respeito, assim 
como a evolução dos rankings de 2010 a 2012. 
 

   

   

 

 Publicar nas revistas científicas da editora ELSEVIER 

 

O Sistema Editorial da Elsevier permite aos autores enviar artigos para publicação nas 
revistas científicas da editora. 
 
No EES (Elsevier Editorial System) é possível aceder a tutoriais interativos online e 
acompanhar todo o processo de submissão e revisão por pares.  
 
No site do C3i estão disponíveis links das áreas temáticas para facilitar a localização dos 
periódicos adequados às áreas de investigação. 

A ELSEVIER pratica uma política de constante inovação na publicação de conteúdos, com 
muitos benefícios para os autores, como podemos testemunhar no projeto Article of the 
Future. 
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 III Seminário de I&DT: mais de 70 propostas de comunicação  

 

A Comissão Organizadora do III Seminário de I&DT Valorizar o saber, Criar oportunidades, 
recebeu, dentro do prazo estabelecido, mais de 70 propostas de comunicação, 
enquadradas nos vários temas definido. 
 
Destaca-se a participação não só de docentes e investigadores, mas também de alunos 
dos Mestrados do IPP que aproveitam esta oportunidade para partilhar os seus trabalhos 
de investigação. 
 
A notificação da decisão, tomada pela Comissão Científica, foi comunicada no dia 27 de 
julho. Até ao dia 12 de outubro deverão enviar o texto completo da comunicação e um 
poster que será exposto numa sessão de posters com o objetivo de fomentar a reflexão e 
a partilha de experiências e a criação de pontes de contacto entre os investigadores. 

   

   

 

 Oportunidades de financiamento a terminar brevemente 

 

- Prémio Nutrition Awards 
 
- 2ª Edição do Prémio SIM´12 
 
- Prémio Maria Cândida da Cunha 2012 
 
- Últimas convocatórias: 7º Programa Quadro para 2013 - em todas as áreas de 
investigação 

   

   

 
 
 

 

 Inscrição/atualização do Currículo na plataforma DeGóis  

 

O C3i “desafia” todos os investigadores do IPP para que, no período de férias de verão, 
efetuem a inscrição/atualização do Currículo na plataforma DeGóis. 
 
O Currículo dos investigadores, disponível na DeGóis, é uma ótima ferramenta de 
trabalho, uma vez que permite consultar diversas informações imprescindíveis, por 
exemplo, para: 

- a elaboração de projetos e de candidaturas a financiamento; 
- a elaboração de relatórios de avaliação dos cursos do IPP. 

 
Além disso, permite também: 

- a produção automática de relatórios de produção científica; 
- a divulgação da atividade científica em diversas redes internacionais. 
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