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Marketing
Jornadas internacionais abordam
marketing público e não-lucrativo

Educação
Doutoramento questiona
o papel da escola na actualidade

Neuropsicologia
Encontro Ibérico reúne em Março
investigadores na UBI
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Gestão
Estudo define práticas e metas
das  empresas familiares

Investigação
Grupo analisa regularidades
estatísticas em fenómenos raros

IMAGO
Festival de cinema decorre
em Outubro, no Fundão
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Civil
Formação sobre acústica de edifícios
para engenheiros civis na UBI
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Ponto de Vista
A importância do Português
na Universidade

9
UBI
Em Março a Universidade abre
as portas à comunidade
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Entrevista com o director dos Serviços Académicos

“Nova plataforma informática
vai revolucionar serviços”
garante Melo Gonçalves

Carlos Melo Gonçalves está há
quase 30 anos ao serviço da
UBI, desde 1974, altura em que
começou como Instituto Polité-

cnico da Covilhã.  O director dos
Serviços Académicos aborda as
lacunas dos serviços e fala tam-
bém das melhorias previstas

para breve que passam por
uma nova plataforma infor-
mática muito assente nos Aca-
démicos On-line.

Adão Silva visita FCS

Pós
graduações
em
Medicina
são
prioridade
O secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Saúde visitou, na
passada sexta feira, 30 de
Janeiro, as instalações da Facul-
dade de Ciências da Saúde da
UBI com o objectivo de acres-
centar capacidades fomativas às
existentes nas unidades de saú-

de da região.
Impressionado com o método de
ensino-aprendizagem ministrado
na Licenciatura em Medicina, de-
fende um acréscimo de pós-gra -
duações na região para ajudar à
fixação dos futuros médicos na
Beira Interior. Actualmente a pos-

sibilidade de efectuar forma-
ção depois da Licenciatura está
limitada a três vagas em Medi-
cina Interna no Hospital da Co-
va da Beira. Durante a visita
ficou agendada uma reunião pa-
ra definir a continuidade desta
formação complementar.

Intervenção Comunitária

Grupos de apoio
para estudantes
a partir de Março
A partir do mês de Março  os
alunos da UBI que queiram
falar dos seus problemas te-
rão alguém à disposição para
os ouvir.
A iniciativa que visa apoiar
problemáticas essencialmen-
te relacionadas com o foro
psicológico parte do Centro
de Promoção e Educação pa-
ra a Saúde, do Departamento
de Psicologia e Educação.
Há várias áreas de apoio pré-
definidas que se dirigem a es-
tudantes deslocados, alunos
com dificuldades a nível da

segurança ou auto-estima, e
problemáticas relacionadas
com a sexualidade.
Neste espaço, os Grupos de
Apoio de Gabinete de Inter-
venção Comunitária actuam
na ajuda de resolução de
problemas e dúvidas, garan-
tindo o anonimato de quem o
desejar.
Será ainda um espaço de tro-
ca de ideias e experiências
entre alunos com dificuldades
comuns.
As reuniões terão lugar na Bi-
blioteca Central.


