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PLANO DE ATIVIDADES 2022/2023 – GII 

 

Comunicação de ciência (já realizado)  

Promover uma comunicação de ciência mais eficaz, utilizando o email gci.ciencia@ipportalegre.pt tal como já 

foi enviado os docentes/investigadores. 

 

Divulgação das calls (novembro 2022) 

Colocar as diferentes calls de projetos no site do GII (https://gii.ipportalegre.pt/oportunidades-de-

financiamento-e-apoio-a-investigacao/), procedendo-se à atualização da informação. 

 

O que faz cada investigador do Politécnico (janeiro 2023) 

Nesta iniciativa, convidamos todos os docentes/investigadores a realizar um pitch, até 3 minutos, apresentando 

as suas atividades e interesses em termos de investigação. Esse pitch, em formato de vídeo, deverá ser 

disponibilizado ao GII, que o disponibilizará no site, a partir de janeiro de 2023.  

 

Seminários de Investigação (janeiro a junho de 2023) 

Serão retomados os seminários de investigação, com periodicidade que deverá ser mensal, a partir de janeiro 

de 2023. Haverá um convite à inscrição dos investigadores, identificando o tema e o resumo do seminário, 

propondo-se que os mesmos decorram na segunda 4f de cada mês (ou na 4f seguinte, em caso de feriado). 

 

Sessão de capacitação sobre procura de jornais/revistas (janeiro/fevereiro 2023) 

Será organizada uma sessão de capacitação sobre procura de jornais e revistas, de cariz prático, esclarecendo 

dúvidas sobre jornais/revistas onde publicar (journal suggesters, rankings,…), explicação de rankings, revistas 

indexadas ou financiamento das publicações. 

 

Encontro de investigadores do Politécnico de Portalegre (27 de junho) 

Pretende-se organizar um encontro, no final do ano letivo, para apresentação dos diferentes trabalhos/projetos 

dos investigadores. 
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Ações de capacitação de escrita científica (a agendar, durante o primeiro semestre de 2023) 

No âmbito do projeto LifeON, serão realizadas ações de capacitação sobre escrita científica, em momento a 

agendar em função da disponibilidade da entidade que realizará essas ações. 

 

Plataforma de gestão de ciência (previsão de disponibilização no final do primeiro semestre de 2023)  

No âmbito do projeto LifeOn, irá ser construída uma plataforma para a gestão de ciência, que deverá ter diversas 

funcionalidades que poderão ser úteis em processos como a divulgação de candidaturas e a comunicação de 

ciência. 

 

Informação e documentação científica 

Semana Internacional de Acesso Aberto de 2022 (já realizado entre 24 e 30 de outubro) 

Apresentação do anuário académico do IPP (21 de novembro) 

Documento que reúne trabalhos finais de licenciatura e dissertações de mestrado elaboradas 

e registadas no RCAAP do Politécnico de Portalegre. 

Apresentação dos novos acordos b-on para promoção da publicação científica (24 de novembro) 

MENDELEY - Software de gestão de referências bibliográficas (13 dezembro) 

ZENODO – DOI: o que é, qual a sua importância e como criar/associar ao documento (16 a 20 de 

janeiro 2023) 

Ciência ID/RCAAP – Depositar no RCAAP a partir do Ciência ID (6 a 10 de fevereiro de 2023) 

Sessões que decorrerão na ESECS, na ESAE e no Campus 

APA 7ª Edição/ ABNT (10 a 14 de abril 2023) 

ZOTERO – Software de gestão de referências bibliográficas (15 a 19 de maio) 

 

 

 

 

 

Pró-Presidente para a Investigação, Inovação e Transferência de Tecnologia 


