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Saúde
X Congresso de Medicina Familiar
reúne profissionais de todo o País
Agregação
Paulo Fiadeiro prestou
provas na área da Física
“Rupofobia”
Filme de Telmo Martins nas
salas de cinema Lusomundo
Parkurbis
Inauguração oficial com
oito empresas instaladas
Blogosfera
II Encontro de Weblogs
tem lugar na UBI
Habitação
Novos alunos
procuram casa
Doutoramentos
Docentes prestam provas nas
áreas de Letras e de Aeronáutica

Cargo Challenge
9 Air
UBI em terceiro lugar

em mais uma edição da prova

ao Caloiro 2005
12 Recepção
Programa apresentado

Entrevista com Tiago Sequeira

“Gestão e Economia tornaram-se
cursos muito competitivos”
Os cursos de Gestão e Economia foram alvo de uma
rigorosa reestruturação. Estas
licenciaturas passam agora a
ser feitas em quatro anos, em
vez de cinco, e oferecem um
vasto leque de opções lectivas
aos alunos. No entanto, estas
características parecem não ter
sido suficientes para contrariar
a tendência da diminuição de
estudantes nesta área, que se
verifica a nível nacional. Tiago
Neves Sequeira, presidente do
Departamento de Gestão e
Economia da UBI, fala sobre
todas estas mudanças que considera “necessárias” e também
sobre as inovações introduzidas
ao nível de pós-graduações,
mestrados e doutoramentos.
O docente defende a investigação e a “publicação em revistas científicas acreditadas
pelos nossos pares, quer nacionais, quer internacionais”
pois isso é “o essencial que distingue uma Universidade de
uma outra escola”. Também a
ligação da Universidade a
outras instituições e à sociedade
civil é para Tiago Sequeira
“muito importante”.
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Fórum Pedagogia

Acesso ao Ensino Superior

O Fórum Pedagogia, promovido pela Associação
Académica da Universidade
Beira Interior (AAUBI) foi
uma oportunidade para debater temas relacionados
com as novas regras de
avaliação. Alunos e professores das Ciências
Exactas, Artes e Letras,
Ciências da Saúde e Engenharias mostraram diversos pontos de vista
sobre um assunto que deverá reunir o consenso. As
propostas agora apresentadas visam a introdução do
Processo de Bolonha que
prevê alterações ao nível
da carga horária e dos
métodos de trabalho.

Na primeira fase de acesso ao
Ensino Superior registou-se
um decréscimo no número de
candidaturas, menos 3619 que
no ano passado. Na UBI essa
diminuição também se fez
sentir. A taxa de ocupação foi
de 63,14 por cento e um terço
das vagas disponibilizadas
ficou por preencher. Os cursos
de ensino e da área das
engenharias continuam a
registar um decréscimo no
número de ingressos. Este ano,
apenas nove cursos da UBI
preencheram totalmente as
vagas disponibilizadas. Para o
reitor da instituição “há áreas
em que a situação é óptima,
mas há outras em que é, de
facto, preocupante”.
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Avaliação em debate

Candidatos são cada vez menos

