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no interior

Arte e Moda
Jornadas prometem debater
tendências artísticas

Bolonha
Mariano Gago falou sobre as
mudanças que se avizinham

Química
Olimpíadas aliam a diversão
ao espírito competitivo
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Lusocom
Docentes da UBI debatem
comunicação na lusofonia

Bolsas de Mérito
Instituição distingue
melhores alunos

Cinema
Telmo Martins estreia “Utensílios do
Amor” e ganha prémio com “Rupofobia”
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Electromecânica
Segway foi o grande atractivo
da semana de actividades

   >6   > 3

Semana Académica
Blasted Mechanism
no cartaz deste ano

Aeronáutica
Festival aéreo foi o ponto
alto das jornadas

13

20º Aniversário da Universidade da Beira Interior

Sócrates inaugura Faculdade
de Ciências da Saúde

Entrevista com Manuel dos Santos Silva

“A avaliação das universidades
não pode ser cega”

Concurso da Microsoft

Aluno da UBI é
campeão nacional

12 Como prenda pelos seus 20
anos, a UBI abriu as portas da
nova Faculdade de Ciências da
Saúde. A inauguração contou
com a presença do primeiro-
-ministro, José Sócrates, que
lembrou o trajecto percorrido
desde o começo da licenciatura
em Medicina até hoje. Um per-

curso que classificou de “históri-
co” e que “fica marcado pelo su-
cesso”. O edifício, localizado
junto ao Centro Hospitalar da Co-
va da Beira, traduz “um dos mais
significativos investimentos do
Estado nesta região, nos últimos
tempos”, sublinhou o responsável
máximo pelo Governo.

A importância nacional e re-
gional da instituição, o futuro da
UBI e os desafios colocados com
a abertura da nova Faculdade
de Ciências da Saúde, são al-
guns dos temas abordados por
Manuel dos Santos Silva, nesta
entrevista ao Urbi. Numa altura
em que a UBI celebra 20 anos
de ensino universitário, o reitor
fala ainda do Processo de Bo-
lonha e da nova licenciatura em
Ciências Farmacêuticas. “Quise-
mos garantir que quando esta
licenciatura arrancasse tivesse,
não só os meios humanos qua-
lificados, como também as con-
dições físicas necessárias”, su-
blinha Santos Silva.

  Na cerimónia que contou com
a presença de Sócrates foram
ainda atribuídas bolsas de méri-
to aos alunos que se distingui-
ram no seu percurso académi-
co, cartas doutorais e medalhas
a docentes e funcionários que
completaram 20 anos de servi-
ço na instituição.

Bruno Conde, aluno do curso
de Engenharia Informática da
UBI, foi o grande vencedor do
concurso “Imagine Cup” pro-
movido pela Microsoft. Trata-se
de uma iniciativa que tem como
objectivo “proporcionar uma
vida mais saudável, através da
tecnologia”. No projecto que
“faz a sumarização automática
de páginas da web para os con-
vencionais PDA’s”, Bruno
Conde contou com a ajuda de
Gaël Dias, docente do Depar-
tamento de Informática da UBI
e no próximo mês de Agosto
representará Portugal no con-
curso internacional que terá
lugar na Índia.


