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no interior

Estudo
Observatório mostra qualidade
de vida na região Centro

Ciência
Colaboração científica ibérica
em torno da Física

Desenvolvimento
UBI poderá ter pólo
do Instituto de Telecomunicações
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Universidades
Instituições contribuem para
desenvolvimento regional

Cinema
‘Novidad’ de regresso
já em Novembro

Inscrições
Alunos continuam a optar por
deslocação aos Serviços Académicos
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Aeronáutica
Aluno apresenta plano
de prevenção de incêndios
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Doutoramento
Tese investiga
o sentimentalismo em Peirce
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Ponto de Vista
O prestígio da Universidade9

Entrevista com José Calheiros

“Estar longe do poder
obriga a ser
muito mais estratega”
José Manuel Calheiros está na
UBI desde o passado mês de
Julho.
Depois de acompanhar o pro-
cesso de implementação da
Faculdade de Ciências da Sa-
úde como membro da comis-
são de acompanhamento, o
projecto e a sua dinâmica atra-
iram-no e decidiu vir fazer
parte dele.
Consigo, do Porto, cidade onde
quase sempre viveu e inves-
tigou, no Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar, trou-
xe um largo currículo e vasto
saber na área da saúde pública
e comunitária. Conceitos que
considera essenciais na for-
mação de qualquer médico e
que pretende incutir aos alu-
nos de medicina da UBI.
“Julgo que a palavra chave
aqui é participação. Desde a
definição das estratégias, dos
programas, dos modelos, até
à avaliação, tudo  é participa-
do. Portanto sinto-me muito
bem”.

Casa do Pessoal da UBI

Projecto já
tem sede
O projecto nasceu há alguns
anos, mas só agora foi fi-
nalmente assinada a escri-
tura da sede que irá funcio-
nar num espaço do Pólo das
Engenharias.
O objectivo principal da fu-
tura Casa do Pessoal da UBI
é fomentar a sã convivência
entre todos aqueles que
trabalham e dão aulas na
UBI.
Quem o diz é  Filipe San-
tarém, técnico dos labo-
ratórios de Engenharia Têxtil
e do Papel, e um dos res-
ponsáveis pelo arranque da
iniciativa.
Neste momento, explica,

“estamos ainda numa fase de
divulgação”, e espera desta
forma “atrair a atenção dos in-
teressados e ter uma forte ade-
são a este projecto comum”.
Para o impulsionador da ini-
ciativa, a  casa do pessoal terá
de apresentar na sua direcção
“pessoas das várias unidades
científicas, centros de investi-
gação e outros sectores”. Isto
com a finalidade “de incutir em
todos a importância de trabal-
har para um projecto comum
e também de fazer chegar ao
universo ubiano o que resultar
da casa de pessoal”, refere,
acrescentando que “todos vão
ter espaço no nosso projecto”.

Acesso ao Superior

Menos colocados mas mais
inscritos dão nota positiva à UBI

A UBI recebeu este ano, 858
novos alunos na primeira fa-
se do concurso nacional de
acesso ao Ensino Superior.
  Das 32 licenciaturas que a
instituição  lecciona, 15 pre-
encheram já a totalidade das
vagas que ofereciam.
Embora a percentagem de in-
gressos tenha sido inferior à
mesma fase do ano passado,
foram mais os alunos que
efecturam a sua matrícula na
UBI, saldando-se positiva
esta primeira época de can-
didaturas na instituição.
Os resultados da segunda
fase são conhecidos a seis de
Outubro.


