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A missão da Universidade

A Universidade e o Professor como receptáculo de conhecimento

A Universidade como geradora de conhecimentoA Universidade como geradora de conhecimento

A Universidade na geração de bem estar social e valor económico



Os factores de mudança

A democratização no acesso ao ensino

O mercado de trabalho (estabilidade / adaptabilidade)O mercado de trabalho (estabilidade / adaptabilidade)

A identificação de referenciais de qualidade internacionais

A abertura à Sociedade (aconteceu mesmo?)



O que mudou efectivamente

A compreensão da diferença entre ensino e aprendizagem
(Bolonha ajudou?)

A integração ensino / investigação (falta fazer muito!)

“Accountability” e os mecanismos de garantia da qualidade

A internacionalização (dos docentes e dos alunos)

A atenção recente aos “soft skills”: comunicação, empreendedorismo, ….



O que perdemos no caminho

A interacção com as empresas ao nível da formação dos alunos
(estágios profissionalizantes, viagem de finalistas, …)

A proximidade docente / aluno: formas de a recriar (?)

A formação para a cidadania



A agenda possível / desejada para
os próximos 10 anos

Reforço da componente profissional da formação (estamos a falar de 
Engenheiros)

- Estágios em empresas ao longo do curso (podemos discutir 
as desculpas fáceis do costume) e não apenas no final

- As visitas integradas a empresas (evitar participação passiva)

- A participação real de elementos das empresas em 
conselhos de estratégia dos ciclos de estudos



A agenda possível / desejada para
os próximos 10 anos

A interacção ensino / investigação ao longo da formação 

- A investigação como actividade formadora

A interacção docente / aluno

- Recriar o conceito de tutor (as tentativas anteriores falharam)

O ensino e a aprendizagem

- O trabalho individual e colectivo. A avaliação. A estrutura 
modular e a coordenação



A agenda possível / desejada para
os próximos 10 anos

Os “soft skills” e a sensibilização para o empreendedorismo

A formação para a cidadania

- Actividades extra-formação em engenharia (artes, 
desporto,solidariedade social) como componente obrigatória 
da formação



O que temos de fazer entre as Universidades
e o que queremos das Empresas

Trabalho conjunto numa base de confiança

Os 3ºs ciclos (Doutoramentos) fechados dentro de uma Escola não 
fazem sentido

Provavelmente verdade também para os 2ºs ciclos

Formação com as empresas e, porque não, nas empresas


