Car@ Estudante,
Os professores do Politécnico de Viseu em parceria com docentes de escola profissional estão a
desenvolver um conjunto de projetos de cocriação com organizações da comunidade
(empresas e instituições) e estão à procura de alunos de todas as áreas de formação (de Cursos
Técnicos Superiores Profissionais - CTeSP, Licenciaturas, Pós-Graduações e Mestrados) para dar
resposta a desafios sociais e societais, encontrando soluções inovadoras. Esta iniciativa é de
âmbito nacional e insere-se no projeto Link me Up – 1000 ideias - Cocriação de Inovação com
recurso à metodologia Demola, envolvendo 13 Politécnicos e a empresa Demola. No IPV o
projeto concretiza-se através do curso breve Projeto de Inovação Pedagógica – Demola,
desenvolvido em associação entre as cinco Unidades Orgânicas/Escolas. Mais informação em
https://site.ipv.pt/linkmeup_proj.htm
Os alunos selecionados trabalharão online, em equipas interdisciplinares de 4 a 6 estudantes
apoiadas por docentes facilitadores, num programa estruturado de 8 a 10 semanas de
cocriação com organizações parceiras da comunidade, procurando soluções para responder a
desafios societais atuais e futuros.
Trabalhar num desafio concreto, com uma organização real, permitirá desenvolver
competências relevantes para a vida profissional, como trabalho em equipa e comunicação
interdisciplinar, bem como ampliar a rede de contactos existente, incluindo de âmbito
internacional.
O curso confere 6 ECTS em suplemento ao diploma, creditação a unidades curriculares
(estudantes da ESEV cf. tabela de creditações aprovada em Conselho Técnico-Científico
https://site.ipv.pt/linkmeup_curso.htm) e certificado internacional da Finish Government
Accreditation Agency. Destaca-se, ainda, a possibilidade de candidatura a bolsa no valor de
440€ (regulamento em https://site.ipv.pt/documentos/DR_RegulamentodeBolsas.pdf. A equipa
vencedora do IPV participará ainda em concurso nacional com prémios nos valores de 5000€,
3000€ e 1500€.
O PERÍODO DE INSCRIÇÃO ESTÁ ABERTO ATÉ 13 DE MARÇO DE 2022.
CRONOGRAMA DO PROJETO: 21 DE MARÇO A 3 DE JUNHO DE 2022.
Os temas dos projetos variam entre Sustentabilidade Social e Ambiental, Artes e Cultura,
Ciências e Tecnologias, Educação, Educação Especial, Inclusão, Literacia, Direitos/Bem-estar
Animal, Agronomia e Indústria Alimentar, Bem-estar e autocuidado, Natureza e Biodiversidade,
Participação Social, Pobreza e Exclusão Social, Responsabilidade Social, Saúde, Economia, entre
muitos outros.
Em anexo, encontra o programa do Curso Breve de Inovação Pedagógica – DEMOLA.
Mais informações sobre os desafios e inscrições disponíveis em: PERÍODO DE INSCRIÇÃO ESTÁ
ABERTO ATÉ 13 DE MARÇO DE 2022 https://portal.linkmeup.pt/#themes - criar conta,
preencher o perfil e escolher desafios de Viseu organizados em linhas temáticas:
https://portal.linkmeup.pt/#themes - criar conta, preencher o perfil e escolher desafios de Viseu
organizados em linhas temáticas:
Healing the Planet (SUSTAINABILITY)
https://portal.portugal.demola.net/themes/10?location=ipviseu

Future of Work (WORK LIFE)
https://portal.linkmeup.pt/themes/11?location=ipviseu
Human Beings in the Modern World (HUMAN NATURE)
https://portal.linkmeup.pt/themes/12?location=ipviseu
Byte-powered Future (TECHNOLOGY)
https://portal.linkmeup.pt/themes/13?location=ipviseu
Value Creators of Tomorrow (BUSINESS)
https://portal.linkmeup.pt/themes/14?location=ipviseu
Inscreva-se já no(s) desafio(s) do seu interesse! A inscrição no portal fica completa após 1)
criação de conta, 2) preenchimento do perfil e motivações e 3) candidatura aos desafios do seu
interesse.
Prevê-se a realização de sessões de esclarecimento dinamizadas pela coordenação do Projeto
(em português) também nas próximas semanas: no dia 8 de março pelas 14:30
em https://videoconf-colibri.zoom.us/j/88507498883
Faça algo diferente durante o curso, integre a mudança!
Se precisar de mais esclarecimentos, pode entrar em contacto com:
Rosina Fernandes - rosina@esev.ipv.pt e Susana Amante – susanamante@estgv.ipv.pt

