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no interior

Engenharia Civil
Bastonário marca presença
no VI Ciclo de Conferências

Energia
Pina Moura falou na UBI
sobre o sector energético

Microsoft
Estudantes do Ensino Superior
desafiados a lançar projectos
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Cinema
Investigador espanhol apresenta
metodologias de análise de filmes

Empreendedorismo
Investir nas ideias foi o desafio
lançado por Pedro Farromba

Dias da UBI
Jovens de toda a região conheceram
a universidade
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CTNET 2006
Investigadores reúnem-se em torno
da linguagem de programação
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Literacia
A importância das bibliotecas
esteve em debate

Engenharia Electromecânica
UBI parceira da Texas
Instruments
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Entrevista com Manuel Saraiva

“Bolonha implica uma outra
organização do trabalho”

Senado aprova novo curso

Ciências Farmacêuticas na UBI
Três licenciaturas promovem iniciativa

Semana do Design

8 O presidente do Conselho Pe-
dagógico da UBI fala sobre este
órgão consultivo e a sua impor-
tância na adequação dos cursos
ao processo de Bolonha. Ma-
nuel Saraiva considera que “a
dinâmica introduzida por Bolo-
nha vai provocar mudanças
quer para o professor quer pa-

ra o aluno”, uma vez que consis-
tirá na transição de um sistema
de ensino baseado na ideia de
transmissão de conhecimentos
para um sistema baseado no de-
senvolvimento de competên-
cias. O docente do Departamento
de Matemática acredita que, com
as mudanças que se avizinham,

“quem trabalhar conseguirá bons
resultados”.
  Há 20 anos na UBI, este res-
ponsável defende ainda que o
presidente do Conselho Pedagó-
gico passe a ser eleito. “Essa é
uma das alterações que devería-
mos fazer nos estatutos da Uni-
versidade”, sublinha.

Exposições, conferências e
diversas actividades marcaram
a primeira edição da Semana
do Design na UBI. O evento,
que decorreu entre os dias 20
e 24 de Março, juntou as três
licenciaturas desta área: Design
Multimédia, Design Industrial, e
Design Têxtil e do Vestuário.
Antigos alunos desta área
vieram à UBI falar das suas
experiências profissionais.
Maquetes, trabalhos gráficos,
audiovisuais, colecções e
amostras de tecidos e malhas,
foram os trabalhos que os
futuros designers da UBI
expuseram no Museu de
Lanifícios. Os participantes
retiram boas conclusões da
iniciativa e esperam já a
segunda edição.

A reunião de Senado que teve
lugar no dia 30 de Março, no edi-
fício da Reitoria, aprovou as pro-
postas de reformulação dos
cursos da UBI, no âmbito do
Processo de Bolonha. Ao todo,
18 licenciaturas foram refor-
muladas e surge um curso
completamente novo. Ciências
Farmacêuticas é a aposta da
Universidade da Beira Interior
para o próximo ano lectivo.   Se-
gundo o reitor, Manuel dos San-
tos Silva, ao dar este passo,  “a
UBI é pioneira, a nível nacional”.
O responsável considera que es-
ta instituição “é uma das univer-
sidades melhor preparada para
responder a este desafio”.
  As decisões do Senado foram
já enviadas à Direcção Geral de
Ensino Superior.


