Declaração de Princípios da Lista Candidata ao Conselho
Geral da UBI, encabeçada pelo Prof. Venâncio

Caros(as) Colegas,

Na nova etapa de gestão universitária, que resulta do novo enquadramento legal
consolidado na Lei nº 62/2007 de 10 de Setembro, o Conselho Geral da Universidade
apresentase como o órgão garante da boa governação das instituições universitárias.
Compete a este órgão a escolha ou a promoção do melhor programa reitoral e a posterior
fiscalização da integral governação universitária. Assim sendo, a escolha dos
representantes no Conselho Geral deverá preferencialmente recair sobre aqueles que os
demais Professores e Investigadores reconheçam como um garante de estabilidade,
integridade, competência e dedicação.

A lista encabeçada por José Carlos Venâncio candidata à eleição de representantes
de professores e investigadores para o Conselho Geral da Universidade da Beira Interior,
assume o compromisso de agir de forma diligente para que a escolha do futuro Reitor
recaia sobre aquele cujo perfil e programa mais se adeqúe às necessidades e objectivos
resultantes da aglutinação de interesses, vontades, saberes e dedicação de todos os que
nela trabalham, estudam e investigam.

As Universidades são por excelência centros de criação e difusão de saber. Nessa
perspectiva possuem uma vizinhança alargada que abarca o resto do Mundo através dos
saberes que delas emanam. Mas, as Universidades são também centros catalisadores de
oportunidades e desenvolvimento das regiões e países onde estão implantadas.

A Universidade da Beira Interior desempenhou, e desempenha ainda, um papel
importante no desenvolvimento da região na qual se insere. O seu passado é rico em
serviços prestados à comunidade, quer na vertente de serviços técnicocientíficos, quer no
papel importante da formação e qualificação de quadros superiores, muitos dos quais
fixaram a sua actividade na região. Os membros desta lista reconhecem e identificamse
com o percurso da Universidade desde a sua origem e assumem o compromisso de
contribuir activamente para que a evolução multifacetada da UBI, à escala nacional e
internacional, nas vertentes Ensino, Investigação e Prestação de Serviços à comunidade,
continue a ser uma prioridade da próxima gestão universitária.

Nestes termos, é nossa firme convicção de que as linhas programáticas da futura
administração da Universidade da Beira Interior deverão ter em conta todo este valioso
património da UBI, mas também os novos desafios e exigências que se colocam às
Universidades, como consequência de um ambiente mundial de grande competitividade e
rápidas mutações. O quadro dos princípios da gestão universitária recentemente
introduzido procura contribuir para responder a estes desafios, mas é também em si um
grande desafio para as instituições, pelo que somos favoráveis à sua aplicação de forma
ponderada, equilibrada e faseada.

Lista de candidatos ao Conselho Geral da UBI
Efectivos

Suplentes

José Carlos Venâncio

Pedro Guedes

Paulo Pimentel de Oliveira

Pedro Araújo

Carlos Casteleiro

Eugénia Calvário

António Tomé

Eugénia Ferrão

João Canavilhas

Manuela Penafria

Luís Lourenço

Johanna Schouten

Rui Miguel

Aurélio Reis

Manuel Geraldes

António Banhudo

Rui Almeida

Miguel de Jesus

António dos Santos Pereira

Paulo Osório

Manuel Joaquim Loureiro

Mário Raposo

Castro Gomes

António Albuquerque

João Taborda

Luís Ferreira Gomes

Isabel Mendes

José Amoreira

José Rosa

António Fidalgo

