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no interior

Português
Tese estuda ligação entre
antigos e novos dialectos

Demissão
Actuais dirigentes da Associação
Académica abandonam cargo

Cinema
Relação do Estado novo com sétima
arte foi objecto de estudo
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Mestrado
Dissertação aborda liberdade
nas personagens de Vergílio Ferreira

Ambiente
Doutoramento em Engenharia Civil
desenvolve técnicas de despoluição

Papel
Melhorar qualidade final
foi objectivo da investigação
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Informática
Doutoramento desenvolve sistema
para melhorar produção de empresas

 > 7  >12

SCUTVIAS
UBI assina protocolo com consessionária
da Auto-Estrada da Beira Interior
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Ponto de Vista
Resistir à mudança9

Entrevista com Carlos Cabrita

“Sinto-me optimista em
relação às engenharias”

Pontes de Esparguete

Novo recorde
na edição de 2004

Descobrir causas para apontar soluções

Estudo sobre licenciaturas na UBI
questiona futuro das engenharias

Veio de Lisboa para a Covilhã
há sete anos e foi agora elei-
to presidente da Unidade de
Ciências de Engenharia.
Leccionou durante 19 anos no
Insituto Superior Técnico e,
a par da carreira académica,
trabalhou em várias empre-
sas.
Garante que na Beira Interi-
or em geral, e na UBI em
particular, encontrou reunidas
as melhores condições para
desenvolver o seu trabalho.
“Só me arrependo de não ter
vindo mais cedo”, afirma.
Para a Unidade que agora
preside está a preparar gru-
pos de trabalho que analisem
as várias questões e dificul-
dades que se colocam a esta
área actualmente.
A maior, considera ser a es-
cassez de alunos, mas acre-
dita que esta situação, com
causas estruturais e conjun-
turais é cíclica, e deverá
mudar em breve, até porque
“a engenharia é um sector
estratégico para o desenvol-
vimento de qualquer socie-
dade”, defende.

Há já três anos que o Depar-
tamento de Electromecânica
da UBI organiza a iniciativa.
Este ano foi alcançado um
novo recorde.
A ponte vencedora, entre as
16 a concurso, construídas
apenas de esparguete e cola
térmica, conseguiu suster mais
de trinta quilos, numa estru-
tura que não ultrapassava as
350 gramas.
Uma forma diferente e diver-
tida, defendem alunos e or-
ganizadores, de testar os
conhecimentos adquiridos no
curso, que ganha cada vez
mais adeptos.

Perceber a crescente “dificul-
dade de captação de novos
alunos” para as engenharias,
e avançar com possíveis so-
luções foi o objectivo do do-
cumento desenvolvido na UBI.
Foram realizados vários inqué-
ritos a docentes da instituição,
onde se abordaram vários te-
mas como a captação de alu-
nos, a forma como esta deve
ser feita ou até a problemática
das licenciaturas que se vêem
a braços com a falta de alunos.
“Ainda não é tarde para se re-
solverem alguns dos proble-
mas levantados com a falta de
alunos”, defendem os autores
do estudo.


