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Ciências da Comunicação
Tese de Doutoramento estuda
novos significados para a mediação

Rede ICOD
Investigadores debatem questões
relacionadas com a área digital

Água
UBI acolhe seminário sobre
os recursos hídricos
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Sociologia
Processo de descolonização
foi objecto de estudo

Prémio
Catedrático de Medicina
recebe Menção Honrosa

Gestão
Marketing e empreendedorismo são
temas abordados em Doutoramento
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Literatura
Encontro reúne escritores
de todo o País na UBI
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Financiamento
UBI regista ligeira
subida orçamental
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Electroquímica
Encontro nacional aborda a
importância deste ramo científico
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Entrevista com João da Providência

“Sou um optimista em
relação ao futuro da Física”

Bolsas de Mérito

Prémios para os
melhores alunos

Parkurbis arranca com oito empresas

Incentivo à inovação e ao
desenvolvimento tecnológico

Assinala-se em 2005 o Ano
Internacional da Física e
comemora-se o centenário
das descobertas científicas de
Albert Einstein, que constituem
a base da Física moderna.
Mas, actualmente, as licen-
ciaturas nesta área deparam-
-se com um decréscimo signi-
ficativo no número de alunos.
João da Providência, presiden-
te do Departamento de Física
da UBI, fala-nos deste pro-
blema e de possíveis formas
de o combater, que passam
por mudanças de fundo no
sistema de ensino.
  Este ano, vai entrar em fun-
cionamento na UBI um novo
curso que conta com uma in-
terligação entre a Física, a Me-
dicina e a Engenharia Electro-
mecânica. A licenciatura em
Ciências Biomédicas surge
porque “diversos ramos da
Medicina são apoiados por
físicos”, explica Providência.
Os futuros licenciados terão
assim conhecimentos ao nível
da física e das engenharias
que irão ser empregues na
área da saúde.

Foi pensado para dar vida a
novas empresas de base
tecnológica numa região mar-
cada pelo desemprego cres-
cente. O Parkurbis conta já
com oito empresas viradas
para novos sectores de de-
senvolvimento. Segundo os
responsáveis, esta estrutura
pretende aproveitar talentos
e ideias inovadoras, abrindo
novos caminhos para o Inte-
rior do País. Ao mesmo tem-
po, o novo espaço promete
revitalizar o tecido produtivo
e económico da região. A
inauguração oficial do Par-
kurbis deverá realizar-se ain-
da em Setembro.

O melhor aluno de cada curso
da UBI, com nota de ingresso
superior a 16 valores, vai re-
ceber um apoio igual ao valor
das propinas. Segundo o reitor,
Manuel dos Santos Silva, esta
medida resulta de “uma aposta
na qualidade”. O responsável
adianta que este estímulo vai
possibilitar que um aluno possa
conseguir a sua licenciatura,
“sem grandes esforços finan-
ceiros”. No ano lectivo 2005/
2006, o valor das propinas foi
fixado, pela instituição, em 850
euros. Um acréscimo de 50 eu-
ros em relação ao ano passado
que segundo o reitor “foi ine-
vitável”.


