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Entrevista com Luís Carrilho Gonçalves

Psicologia
Jornadas analisam
complexidade da mente humana

“Todos os cursos foram avaliados
por comissões externas”

CAPA’05
Finalistas de Design mostram
trabalho em desfile de moda

No seu terceiro mandato como
vice-reitor, Luís Carrilho Gonçalves analisa algumas transformações verificadas na
Universidade da Beira Interior. Ligado ao Ensino Superior na região, desde sempre,
este homem das engenharias
começa por dizer que a UBI é
uma universidade modelo,
“uma aposta que vingou”.
Luís Carrilho salienta o facto
de todas as licenciaturas da
UBI terem sido avaliadas por
comissões externas e também internamente. O vice-reitor justifica esta opção
com a prática de uma “cultura
de qualidade”.
Actualmente, Luís Carrilho
trabalha na uniformização dos
calendários escolares e está
também ligado à aplicação do
Processo de Bolonha, à renovação das competências dos
Serviços Académicos e aos
programas de intercâmbio,
que têm cada vez mais
interessados. No futuro vê a
UBI como uma escola exigente e por isso “muito concorrida”.

Doutoramento
Tese estuda actividades
desportivas de grandes espaços
Sócrates-Erasmus
Reportagem sobre o
intercâmbio no Ensino Superior
Futsal
UBI é campeã nacional
da modalidade
Empreendedorismo
Burocracia continua a ser entrave
para a criação de novas empresas
Homenagem
Anfiteatro ganha nome
de António Ribeiro Gomes
Bolonha
Conferência debate
problemáticas da mudança
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Ferramenta informática

assinala um ano de existência
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Associação Académica

Aeronáutica

Nuno Costa
demite-se

Alunos constroem
aeronave de observação

Nuno Costa apresentou, pela
segunda vez, a demissão do
cargo de presidente da Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI)
por “motivos de saúde”.
O buraco financeiro da AAUBI
é preocupante. “Todos os dirigentes académicos dos últimos
cinco anos são responsáveis pelo resultado actual das contas da
associação”, refere Paulo Ferrinho, presidente do Conselho
Fiscal da AAUBI. O mesmo que
juntamente com o presidente da
Mesa da Assembleia Geral, Rui
Gonçalves, comanda, desde o
passado dia 22 de Junho, os
destinos da associação.
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O Sky Gu@rdian é um projecto arrojado, no campo da
aeronáutica, desenvolvido
em Portugal. A aeronave de
observação não tripulada,
que está em fase de conclusão, nasce de uma parceria entre a UBI, o Politécnico
de Leiria e uma empresa particular. Um outro passo está
já a ser dado nesta área. Com
uma finalidade unicamente
pedagógica, os alunos do curso de Engenharia Aeronáutica
da UBI estão a construir um
outro aparelho onde podem
aplicar na prática, os conhecimentos que adquirem durante a licenciatura.

> 12

