Edição nº 10 / Set’04
Director: António Fidalgo
Directores Adjuntos: Anabela Gradim e João Canavilhas

Jornal da UBI - Universidade da Beira Interior

no interior
4

Propinas
800 euros foi o valor
estabelecido pelo Senado da UBI

4

Informática
Feira organizada pelo núcleo de
estudantes mostra novas tecnologias

5

Sócrates
Socialista visita a UBI no arranque
da campanha para secretário-geral

5

Parkurbis
Carlos Cabrita eleito para presidir
ao Conselho Científico e Tecnológico

6

Carreira
Docente da UBI recebe
prémio internacional
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Incêndios
Aeronave de observação
desenvolvida em parceria com Leiria

7

Design Industrial
Nova licenciatura entra
em funcionamento este ano

8

Ensino
Veiga Simão revela na UBI
estudo sobre o Ensino Superior

9 Estrela
Projecto pretende dinamizar

Entrevista com Mário Nunes

“Toda a gente quer uma
universidade na sua terra”

Depois de estudar comércio,
mudou para tecelagem. Mais
tarde optou pelo bacharelato
em engenharia, que tirou na
UBI, já com 35 anos.
Após seis anos a ensinar no
preparatório e no secundário,
veio leccionar para a UBI.

Os Estados Unidos acolheram-no durante o mestrado e parte
do doutoramento que concluiu
na UBI.
O presidente da Unidade das
Ciências da Engenharia mostra-se confiante no futuro. Acredita
que a actual preferência dos alu-

nos pela área das Ciências Sociais e Humanas “é só uma
fase”. Por outro lado, as transformações a que obriga o Processo de Bolonha trazem novos
ares à instituição, “mudanças
estruturais” essenciais para um
ensino de qualidade, defende.
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o que a Serra tem de melhor

10Biblioteca
Iniciativa mostra os bastidores

desta estrutura de conhecimento

11

AAUBI
Novo presidente promete lutar
pelos interesses dos estudantes

12 Erasmus
Jovens europeus passam Verão
na UBI a aprender português

13 Marketing
Práticas e dinâmicas de estudantes
e docentes em análise
16 Medicina
Método inovador investigado
pelos futuros médicos

13 Opinião
Dificuldades e oportunidades

Novidades no arranque do ano lectivo

UBI adapta-se a Bolonha
Ano novo, novas metodologias.
A UBI começa a preparar as mudanças a que obriga o Processo
de Bolonha. Este ano lectivo,
além das aulas começarem simultaneamente para todos os
alunos, quem já frequentou
pelo menos um ano na UBI poderá inscrever-se on-line. Uma
medida que pretende reduzir as
filas dos Académicos e facilitar
o processo de matricula.
O calendário académico em
2004/05 inclui mais horas de estudo e um período de exames
mais curto. Alterações que têm
como objectivo a adaptação ao
Sistema de Transferência e Acumulação de Créditos de Curso
(ECTS), que será globalizado
por Bolonha. Outra novidade a
nível da avaliação é que esta
passa a basear-se em grupos
de 60 créditos.
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