
Jornal da UBI - Universidade da Beira Interior

Director: António Fidalgo
Directores Adjuntos: Anabela Gradim e João Canavilhas

Edição nº 12 / Nov’04

no interior

Acesso
Segunda fase traz cerca
de 200 novos alunos à instituição

Provas
Estudar o desenho como
expressão das emoções humanas

Matemática
Profmat reúne mais
de 900 especialistas na cidade
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Caloiros
Balanço de uma semana de folia
com muita música portuguesa

Desporto
Tese investiga formas de optimizar
rendimento e equipamento desportivos

Doutoramento
Pensar o papel dos sociólogos
na actualidade foi objectivo do estudo
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Prémio
Aluno da UBI galardoado pelo Concurso
Jovens Cientistas Investigadores
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Sociologia
Mestrado desenvolve condicionantes
em várias formas de socialização
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Ponto de Vista
A Universidade como
Entidade Promotora da Saúde
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Entrevista com José Pacheco de Carvalho

“Ciências Exactas são
eixo estrutural da UBI”

Empresários russos visitam UBI

Aeronáutica pode trazer construtoras
de aeronaves para a cidade

Centro de Arqueologia

Descobrir o passado

Há já quase 30 anos na UBI,
Pacheco de Carvalho tem a seu
cargo a Unidade de Ciências
Exactas que preside e o Centro
de Informática que dirige.
Sob o olhar positivo de quem
vê mudança e inovação na ins-
tituição, espera que a UBI con-
tinue a afirmar-se no País e no
mundo.
As transformações que o pro-
cesso de Bolonha traz ao Ensino
Superior não são esquecidas
num discurso que olha o bem
estar dos alunos em primeiro
plano.
Para o docente, as Ciências
Exactas são uma área trans-
versal a todas as outras. Por
isso,  julga necessária uma in-
tervenção no que toca ao afas-
tamento dos estudantes destas
matérias. “É necessário inver-
ter esta situação que considero
prejudicial para o desenvol-
vimento do País”, aponta, e
acrescenta sobre os cursos de
vertente lectiva, “neste mo-
mento, os cursos de ensino es-
tão a atrair menos alunos. Mas
acredito que vai voltar a haver
necessidade de formar profes-
sores em breve”.

Encontrar retalhos do passado
em edifícios tão cheios de his-
tória como se têm revelado os
que acolhem as instalações da
UBI é o trabalho dos dois arque-
ólogos da instituição.
Os docentes do Departamento
de Engenharia Civil e Arquite-
ctura são responsáveis pelo
Centro de Estudos e Protecção
do Património, que tem como
função descobrir e preservar as
marcas do tempo encontradas
em vários locais da UBI e da
cidade. Cabe a Michael Mathias
e Martin Höck a tarefa de alertar
e proteger importantes docu-
mentos históricos. São exem-
plos do seu trabalho espaços se-
culares como o Museu de La-
nifícios e o edifício que alberga
a Reitoria.

A UBI é a única universidade
portuguesa a ministrar actual-
mente a licenciatura em Enge-
nharia Aeronáutica. Tal facto
despertou a curiosidade de du-
as empresas russas ligadas à
construção de aeronaves.
Após uma visita às instalações
da UBI e à cidade do embaixa-
dor russo, deslocaram-se ago-
ra os empresários. Da visita,
fica no ar a possibilidade de
aproveitar os recursos huma-
nos saídos desta licenciatura,
perante a vontade que as em-
presas apresentam em esta-
belecer-se em solo luso. A UBI
torna-se uma mais valia para
a sua fixação na Covilhã.


