sido acolhidos por parte dos empregadores

língua portuguesa, nomeadamente Portugal

em Macau e por parte de universidades

e Brasil. Neste momento, o IPM, além de

estrangeiras de renome internacional. Trata-

continuar melhorar a qualidade pedagógica,

se do elogio mais directo ao nível do ensino

está implementar os trabalhos preparativos,

do IPM. Este ano, o número dos candidatos aos

seguindo as orientações do Governo da RAEM

cursos do IPM atingiu novo recorde, tomando

de que as instituições de ensino superior

em oito anos consecutivos o primeiro lugar

de Macau sejam sujeitas à acreditação de

de entre as instituições do ensino superior

qualidade do ensino a nível internacional.

de Macau, o que reflecte, de forma objectiva,

Após a acreditação, da melhor qualidade, do

a aprovação que o IPM recebe em termos de

curso de Licenciatura em Informática pelo

Hoje, convidados nacionais e internacionais

orientações educacionais, nível de gestão,

The Institution of Engineering and Technology

enchem o palco do Instituto Politécnico de

estrutura dos cursos, corpo docente e taxa de

do Reino Unido, esperamos que o IPM receba,

Macau para celebrar a solene Cerimónia de

empregabilidade dos alunos.

com maior brevidade, a acreditação a ser feita

Cerimónia de
Graduação de
2012/2013
Discurso do
Presidente
Lei Heong Iok

pela Agência de Avaliação da Qualidade do

Graduação. Permitam-me felicitar, em nome
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do IPM, os graduados e os seus familiares e

Desde 1999, o IPM tem como filosofia

Reino Unido, de modo a formar mais talentos

apresentar as boas vindas e agradecimentos

educativa enraizar em Macau, servir a

qualificados e dar contributos para atingir os

ao Chefe do Executivo da RAEM, Chui Sai On,

comunidade e formar profissionais práticos.

objectivos do Governo da RAEM, de tornar Macau

às personalidades dos diversos sectores da

O IPM gere 18 cursos de licenciatura, criou,

no “Centro Mundial de Turismo e de Lazer”.

sociedade de Macau e aos outros convidados e

em conjunto com universidades fora de

amigos que de longe vieram.

Macau, 9 cursos de mestrado e dois cursos de

Para finalizar, permitam-me, na qualidade de

doutoramento. Nos últimos anos, o IPM tendo

um professor e de um sénior, fazer os sinceros

Neste ano académico, o IPM tem tido como

aproveitado as suas vantagens de ensino e

votos de felicidade a todos os graduados,

prioridade melhorar a qualidade do ensino

de investigação do Português, e em harmonia

desejando-lhes que tenham uma nova vida

e da investigação científica e elevar o nível

com a ideia do Governo Central e do Governo

e processo profissional, académico e pessoal,

de gestão. Com as orientações e os apoios do

da RAEM de transformar Macau na “Plataforma

podendo retribuir à comunidade e tornar-se

Governo da RAEM, com o auxílio dos diversos

de Serviços para a Cooperação Económica

nos pilares da sociedade.

sectores da sociedade e a colaboração dos

e Comercial entre a China e os Países de

alunos e seus familiares, todos os funcionários

Língua Portuguesa”, o IPM pôs em prática uma

têm envidado os seus esforços e árduos

série de projectos que visa formar talentos

trabalhos para que os alunos pudessem

na área da Língua Portuguesa, e contribuiu

terminar os seus estudos. Os dados estatísticos

à promoção das relações de parceria e

mostram que os graduados do IPM têm

de intercâmbio académico com países de

Obrigado!

