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Hoje o Instituto Politécnico de Macau está de plateia cheia,

superior. Desde a transferência de Macau que o

neste ambiente de festa; 600 alunos irão finalmente obter os

IPM tem como filosofia educativa enraizar-se em

seus diplomas e entrar na sociedade, após esforço e trabalho

Macau e servir a comunidade; progressivamente

realizado juntamente com os professores. Em nome do

foram criados cursos como, por exemplo, Tradução e

IPM, gostaria de felicitar os finalistas e seus familiares e de

Interpretação Chinês-Inglês, Tradução e Interpretação

agradecer ao Governo da RAEM e aos diversos sectores da

Chinês-Português, Relações Comerciais China-Países

sociedade pelo apoio, pela atenção e pelas orientações que

Lusófonos, Comércio Electrónico, Gestão de Jogo e

têm fornecido ao IPM. Aproveito esta oportunidade para dar

Diversões, Artes Visuais, Educação Física e Desporto,

as boas-vindas ào Senhora Chefe do Executivo, interina, Dra.

Enfermagem, entre outros, e criámos quadros

Chan Hoi Fan, e aos nossos convidados, especialmente o

qualificados com formação profissional prática de

Senhor Reitor da Universidade de Lisboa.

que a sociedade necessitava com urgência. Em

Ultimamente, muitas pessoas têm-me colocado a
questão sobre o ranking das universidades. Partilho a

maior número de candidatos, posicionando-se em

mesma opinião do Professor Yuk-Shan Wong de Hong

primeiro entre as instituições de ensino superior de

Kong, isto é, entre as várias interpretações que podemos

Macau. No ano passado, convidámos a agência de

retirar do ranking, apenas os dois seguintes pontos são

acreditação britânica Quality Assurance Agency for

os mais importantes e mais objectivos: o primeiro é o

Higher Education (QAA), para avaliar o IPM. Durante

contributo de uma universidade à sociedade e o segundo

este processo, o resultado de um dos estudos revela

é a qualidade de estudantes dessa universidade.

que a satisfação dos empregadores em relação aos

É por esta razão que o IPM sempre teve como
prioridade a responsabilidade social do ensino
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nove anos consecutivos, o IPM foi o instituto com

alunos graduados do IPM excede os 90%. O IPM
obteve a mesma classificação de outras universidades

da Inglaterra, sendo a primeira instituição de ensino

lugares em competições de maratona internacionais

funcionários do Instituto, agradecer aos alunos e

superior de Macau a receber avaliação institucional

realizadas em Hong Kong, Taiwan, Interior da China e

pais pela confiança e apoio prestado ao IPM, desejo

positiva conferida por essa famosa agência britânica

Macau; o aluno Huang Junhua obteve a medalha de

a todos os alunos muita felicidade na vida e muito

QAA. Em simultâneo, os cursos do IPM também estão

prata na modalidade de Wushu dos Jogos Asiáticos;

sucesso na carreira.

a ser avaliados por agências de Portugal, Estados

a equipa de Barcos-Dragão do IPM obteve o segundo

Unidos da América, Reino Unido, Taiwan, Hong Kong

lugar na Regata Internacional de Barco-Dragão de

e outros no sentido de receber acreditação. A “Revista

Taiwan; no Campeonato de Basquetebol Universitário

do Instituto Politécnico de Macau” foi considerada

de Macau, a equipa masculina obteve o primeiro lugar

como “Publicação de Excelência do Ensino Superior

e a equipa feminina obteve o segundo; a aluna Fan

Nacional”. Todos os resultados acima referidos

Yubo recebeu o segundo prémio no 12º Concurso

garantem e asseguram a qualidade de serviço prestado

de Eloquência em Língua Portuguesa; o aluno Filipe

à comunidade por parte do IPM.

Miguel das Dores recebeu o prémio “The John Purcell

É por estas razões que “a criação de estudantes

Paper Prize” de Royal Institute (RI) of Painters in Water

de qualidade” tem vindo a ser o ponto de partida e

Colours; os alunos Li Yi, Huang Junhua e Cheong Wai

a meta do trabalho desenvolvido no nosso Instituto.

Hang receberam as medalhas de mérito conferidos

Neste ano académico, os estudantes do IPM também

pelo Governo da RAEM. O IPM continuará a trabalhar

apresentaram excelentes resultados que reflectem a

de acordo com as orientações do Governo da RAEM e

sua qualidade. Como por exemplo, o aluno Cheong

formar quadros qualificados.

Wai Hang foi o campeão do 2014 Adobe Certified

Obrigado a todos.

Hoje estamos novamente reunidos para celebrar

Associate (ACA) World Championship; o aluno Wang

a entrada na sociedade destes 600 finalistas do

Kun classificou-se nos primeiro, segundo e terceiro

IPM. Permitam-me, em nome de todos docentes e
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