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Bolonha
Novas regras entram em vigor
no próximo ano lectivo

Centro de Estudos Sociais
Maria João Simões
é a nova presidente

Medicina
Licenciatura da UBI apontada como
“case study” por revista americana
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CTNET
Investigadores debatem
processamento de linguagens

Dias da UBI
De 14 a 17 de Março a instituição
abre as portas à comunidade

PETUR
UBI terminou estudo sobre as
potencialidades da Serra da Estrela
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Tecnologia
Mudanças previstas para os CTT
apresentadas na UBI
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Bolsas
Investigadores pretendem
criar núcleo na Covilhã

Têxtil
UBI integra rede de investigação
com Mulhouse e Minho
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Entrevista com José Manuel Santos

“Defendo uma cadeira de
Ética em todos os cursos”

UBIACTIVA

Ligar a universidade ao mundo
empresarial

Plano Tecnológico

UBI parceira
da Microsoft
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O Instituto de Filosofia Prática
(IFP) está a funcionar na UBI
há três anos. O balanço das pri-
meiras actividades é feito agora
por José Manuel Santos, coorde-
nador do IFP, que refere ainda
quais os próximos passos a se-
rem dados por esta unidade de
investigação.
  O Instituto conta actualmente
com dez investigadores, com o
estatuto de membros efectivos,
que desenvolvem temas nas
áreas da Teoria Política, da Ética
e da Fenomenologia. Segundo
José Manuel Santos, por agora,
o IFP tem vários parceiros por-
tugueses, mas um objectivo fu-
turo passa pela internacionali-
zação. “Com o crescente núme-
ro de contactos com colegas es-
panhóis, brasileiros, franceses
e alemães, vamos tentar esta-
belecer parcerias com equipas
estrangeiras que se estejam a
debruçar sobre os mesmos te-
mas que nós”, explica o docente.
  As mudanças prometidas por
Bolonha, a importância da Filo-
sofia e a sua relação com os
outros cursos da UBI são outros
dos temas abordados.

A UBI é uma das 16 entidades
a promover a ligação entre o
conhecimento científico e as em-
presas. A UBIACTIVA é uma
Oficina de Transferência de Ino-
vação e Conhecimento que co-
meçou a funcionar no dia 13 de
Fevereiro, no edifício do Centro
de Estudos de Desenvolvimento
Regional, junto à Reitoria da
UBI.
  Mário Raposo, vice-reitor da
instituição, diz que desta forma
“a UBI ganha uma ferramenta
que lhe vai permitir potenciar a
exploração dos resultados das
investigações e estimular as
ligações com o mundo empre-
sarial”.

A partir do próximo ano lectivo
vão decorrer cursos práticos na
área das novas tecnologias e
os alunos vão ter direito a certi-
ficados da Microsoft. A UBI foi
uma das três universidades
portuguesas escolhidas para a
criação de Cursos de Especiali-
zação Tecnológica (CET) apoia-
dos por este gigante da infor-
mática. Os alunos que termi-
nam o 12º ano de escolaridade
e querem enveredar por um
curso prático serão os principais
destinatários desta acção. No
final vão receber uma certifica-
ção oficial da “IT Academy”, um
centro prático da responsabili-
dade da Microsoft.


