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no interior

Enfermagem
Centenas de enfermeiros
trocaram experiências na UBI

Lan Party
Número recorde de participantes
na sexta edição da iniciativa

NATO
Workshop juntou
cientistas de todo o mundo
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Teatro
Festival Universitário
com algumas novidades

Prémio
Gaël Dias e Elsa Gonçalves
com melhor artigo científico

Dias da UBI
Cerca de 3500 pessoas
visitaram a universidade
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Media
Pinto Balsemão fala
sobre a comunicação social
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Reprografia
Espaço remodelado
ao nível do equipamento
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Cinema
Jornadas debatem temas
relacionados com a sétima arte
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Entrevista com José Carlos Venâncio

“Existe uma nova forma
de encarar a lusofonia”

Reunião científica

Bolonha ganha destaque
Empreendedorismo

Universidade aberta
a novas ideias Várias instituições estiveram na

UBI para analisar e debater o
que até hoje se sabe sobre o
Processo de Bolonha. As novas
regras do ensino superior
começaram a desenhar-se
também na Covilhã, com a
apresentação de alguns es-
tudos feitos sobre esta matéria
e com o lançamento de algumas
ideias. Uma das certezas avan-
çadas relativamente às mudan-
ças a serem operadas no ensino
superior, prende-se com os mé-
todos de avaliação. No entender
dos promotores de Bolonha, os
docentes vão ter de “desen-
volver actividades comple-
mentares, de forma a poderem
ter uma avaliação contínua,
diária, dos seus alunos”.
Bolonha defende um ensino
mais personalizado.

Várias entidades como a
Caixa Geral de Depósitos,
a Microsoft, a Universidade
Nova de Lisboa e a UBI, en-
tre outras, juntaram-se para
criar o Concurso Nacional
de Empreendedorismo.
Esta iniciativa tem como
principais objectivos esti-
mular a cultura empreen-
dedora entre os estudantes
e investigadores, bem co-
mo “apoiar o lançamento
de novos projectos” expli-
cam os responsáveis. O
concurso é dirigido a todos
os estudantes universitários
de licenciatura ou pós-gra-
duação, com algumas vanta-
gens para estes.

Ligado à investigação e à dina-
mização das relações com o
mundo lusófono, José Carlos
Venâncio está na UBI desde
1988. Actualmente é pró-rei-
tor da Universidade, presi-
dente do Departamento de
Sociologia e integra a equipa
do Centro de Estudos Sociais.
Ao Urbi fala sobre as suas
funções, os projectos em que
está envolvido e sobre o con-
ceito de lusofonia, ao qual
sempre esteve ligado. Venân-
cio é admirador da pintura
cabo-verdiana, interessa-se
pela cultura africana e
sobretudo pela troca de expe-
riências entre os países que
estão, de alguma forma, liga-
dos à língua portuguesa. O
docente conta já com vários
estudos e publicações reali-
zados nesta área.
  José Venâncio está agora
empenhado na organização
do V Congresso de Estudos A-
fricanos no Mundo Ibérico,
que terá lugar em Abril de
2006 e que pela primeira vez
será realizado na UBI. Uma
iniciativa que segundo o
responsável será “muito
importante”.


