Jornal TRIBUNA DE MACAU

0 novo presidente do /PM
espera que os mestrados e
doutoramentos da institui9iio
possam ser aprovados pelas
autoridades a tempo do pr6ximo
ano lectivo. Entre os programas
encontra-se o mestrado de
tradu9iio de chines-portugues,
que se esperava poderja estar
disponfvel no corrente ano lectivo
0 Institutoja和rmou cerca de
profissionais em diferentes
areas de ensino
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ecorreu no舜bado mais um dia
aberto do Instituto Politecnico
de Macau (IPM), ocasiao em
que o novo presidente Im Sio
Kei referiu que a institui悼o aguarda a
aprova悼o oficial para os programas de
estudo avani;:ados. Segundo o "Ou Mun
Tin Toi", Im Sio Kei relembrou que se
洹o lani;:ados cinco ou seis programas de
mestrado e dois ou tres doutoramentos,
em areas chave como jogo, tradu悼o de
chines-portugues, computa悼o e indus
trias culturais e criativas. As estimativas
apontam para um aumento de 300 a 500
alunos no espai;:o de tres a cinco anos.
0 presidente do IPM indicou ja ter sido
apresentado o pedido para abertura dos
mestrados e doutoramentos e caso sejam
aprovados poderao ser abertos no ano
lectivo de 2019 /2020,」a que OS profes
sores estao a postos e as instalai;:6es de
ensino舜o suficientes.
Recorde-se que no Dia Aberto realizado
pelo IPM em Janeiro de 2018, o anterior

presidente, Lei Heong Iok, afirmou que
o programa do Mestrado em Tradu悼o e
Interpreta悼o em Chines-Portugues esta
va a ser ultimado e deveria ser aprovado
pelo Governo a tempo do ano lectivo que
agora decorre. No entanto, tal nao chegou
a acontecer.
Para o pr6ximo ano lectivo, Im Sio Kei
espera manter o nfvel de recrutamento
para as licenciaturas, 700 estudantes lo
cais e 150 do Continente.
Questionado sobre a abertura do curso
de terapia da fala, adiantou que, tendo em
conta a situa悼o de emprego dos licencia
dos, esse programa瑀o sera aberto este
ano. De acordo com as suas afirmai;oes,

nos dois anos lectivos anteriores foram
recrutados 40 estudantes.
No discurso de abertura do Dia Aberto,
Im Sio Kei referiu que o projecto intitula
do "Novo modelo de forma悼o internacio
nal de talentos - Constru悼o e p函tica de
ensino para a qualifica悼o de engenhei
ros reconhecida internacionalmente", foi
distinguido com o Premio Nacional de
Merito do Ensino de 2018 do Ministerio
de Educa悼o chines. 0 IPM e a primeira
e a unica institui悼o de ensino superior
de Macau a receber este premio nacional,
"o que revela瑀o s6 o reconhecimento
da qualidade de ensino do 1PM por parte
do pafs, mas tambem o desenvolvimento

e os resultados pedag6gicos obtidos pelo
Instituto", salientou em comunicado.
Segundo Im Sio Kei, a institui�ao怡for
mou cerca de 20 mil profissionais nas areas
de Tradu尹o Chines-Ingles, Chines-Portu一
gues, Tecnologias de Informa悼o, Ges迢o
de Jogo, Industria Cultural e Criativa,Admi
nistra�ao Publica, Gestao Empresarial, Sau
de e Enfermagem e Desporto. Alem disso,
os estudantes tem-se destacado em varios
concursos de cariz nacional e regional.
0 Dia Aberto contou com cerca de
2.000 participantes que puderam visi
tar o campus, participar em exposi�5es,
workshops e demonstra�5es. As candida
turas est恥abertas ate 18 de Janeiro.

