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no interior

José Régio
Mestrado estuda a mulher
vista pelo escritor português

Taekwondo
I Open da Covilhã
realizou-se na UBI

Avaliação
Jornadas debatem problemáticas
do ensino e da aprendizagem
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Revolução
Estudantes assinalam
30 anos sobre o 25 de Abril

Matemática
Tese defende teoria das quatro
cores na elaboração de um mapa

Mestrado
Jogar com números para estimular
interesse pela matemática
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Emprego
Feira na UBI oferece oportunidades
de trabalho entre 5 e 8 de Maio
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Ponto de Vista
E já não há volta atrás9
Comunicação
800 investigadores internacionais
reunidos em congressos na UBI
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Entrevista com Luís Lourenço

“Não se aposta
em ideias novas”

Cátedra
em Engenharia
Electromecânica

Paulo
Oliveira
é novo
catedrático

Pedro Álvares Cabral albergará 330 estudantes

Durão Barroso inaugura
nova residência universitária

Luís Lourenço é presidente da
Unidade de Ciências Sociais
e Humanas há cerca de um
ano e meio.
Desde que veio para a UBI,
primeiro para se licenciar em
Gestão no ainda Instituto Po-
litécnico e depois, em 1983,
como docente do Departa-
mento de Gestão e Econo-
mia, já passou por diversos
cargos na instituição.
Apologista da qualidade em
todos os sectores do País e
da Universidade, lamenta
que hoje em dia se invista tão
pouco neste sector, defen-
dendo uma forte aposta na
gestão da qualidade.
Na UBI, acredita ser essen-
cial afirmar a investigação e
advoga uma maior autono-
mia das Unidades para  mel-
hor se poderem afirmar.
Para Luís Lourenço a UBI, que
atinge agora a maioridade ao
completar 18 anos de exis-
tência, “está no bom cami-
nho”. “Vejo o futuro com boas
perspectivas, mas com ne-
cessidade de muito trabalho
aos mais diferentes níveis
para que essas perspectivas
se concretizem”, sublinha.

“É a maior e melhor residên-
cia universitária de Portugal”,
foi assim que o Primeiro-Mi-
nistro classificou o mais re-
cente equipamento da UBI,
aquando da sua inauguração,
no passado dia 23.
Durante a visita à Uni-
versidade, Durão Barroso de-
fendeu a participação dos es-
tudantes e suas famílias no
financiamento do Ensino Su-
perior. “Que paguem os que
podem para que todos o fre-
quentem”, sublinhou.
O Primeiro-Ministro presidiu
ainda à assinatura de um con-
trato programa entre a UBI e
o Ministério da Ciência e do
Ensino Superior, no valor de
um milhão e meio de euros.

Paulo de Oliveira veio de Lis-
boa para a Covilhã em Março
de 1992.
Doze anos passados, tor-
nou-se em Março o mais re-
cente professor catedrático
da UBI, na área de Enge-
nharia Mecânica e Termo-
dinâmica.
Licenciado Física Teórica em
França, voltou a Portugal e
tirou outra licenciatura,
desta feita em Engenharia

Mecânica no Instituto Superior
Técnico.
Depois do Doutoramento, con-
cluído em Inglaterra, candida-
tou-se à UBI e por cá ficou.
Habituado a colaborar com in-
vestigadores de outras univer-
sidades para a realização de ar-
tigos científicos, defende a ne-
cessidade da UBI “se aliar a ou-
tras universidades portuguesas
e estrangeiras, para não correr
o risco de cristalizar”.


