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A Associação Académica da
Universidade da Beira Interior
(AAUBI) tem um novo presi-
dente. O novo homem forte da
academia, que foi dirigida du-
rante seis meses por uma Co-
missão de Gestão, fala ao Urbi
sobre o contencioso judicial que
os estudantes mantêm com a
Universidade, as dívidas reais
da “Casa Azul” e também os
projectos para o futuro. Bruno
Carneiro, de 25 anos, é aluno
do curso de Engenharia Civil e
conta já com alguma experiên-
cia nas lides associativas.
Aproximar os estudantes da as-
sociação académica é um dos
principais lemas do seu manda-
to, onde “o rigor financeiro será
uma das linhas mestras”,
refere. O presidente da AAUBI
pretende dinamizar a sede da
associação em diversos níveis
e continuar com as actividades
mais emblemáticas organiza-
das pela associação. “Todas as
iniciativas vão ter de ser orça-
mentadas de início, de forma a
sabermos qual a viabilidade fi-
nanceira para a sua realização”,
adverte.

O trabalho de dois alunos de
Engenharia Civil da UBI voltou
a conquistar o Prémio Secil Uni-
versidades que visa incentivar
a qualidade do trabalho acadé-
mico e o reconhecimento público
de jovens oriundos das Escolas
de Arquitectura e Engenharia
Civil portuguesas. O projecto es-
trutural da Igreja Notre-Dame
Du Raincy valeu a Sandra Mon-
teiro e Alberto Martins o reconhe-
cimento do júri da prova que
conta com o patrocínio do
Presidente da República. Uma
iniciativa que lhes valeu o prémio
que é entregue a finalistas da
UBI há quatro anos seguidos.

Está criada uma parceria en-
tre a UBI e 13 estabeleci-
mentos de ensino da região
para estudar os resultados
obtidos na disciplina de
Matemática. Trata-se de uma
investigação pioneira no País,
que conta com o apoio da
Fundação Calouste Gulben-
kian. A análise, que vai de-
correr durante os próximos
três anos, abrange alunos
dos 1º, 2º e 3º ciclos do En-
sino Básico nas escolas da
Cova da Beira. Parceiros
nesta iniciativa são os agru-
pamentos escolares dos
concelhos de Belmonte, da
Covilhã e do Fundão.


