Covilhã e UBI, 12 a 16 de Março de 2018
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António Fidalgo
Reitor da UBI

A UBI é essencialmente uma instituição de criação de ciência, de ensino e
formação superior, a quem cabe transmitir às novas gerações o saber adquirido
em todos os tempos e em todos os lugares. É toda essa dimensão de passado,
de presente e de futuro que pretendemos valorizar com a ligação aos Alumni.
A criação do ensino superior nas décadas de 70 e 80 foi fundamental para a
revitalização da Beira Interior. Não tendo vingado a criação administrativa da
Região da Beira Interior, ela existe como desígnio da própria universidade. À
UBI coube um importante papel na qualificação da população jovem natural
da região, na atração de jovens das outras partes do país, e de outras partes
do mundo, em particular dos países lusófonos e da União Europeia.
Muitos partiram, após os seus estudos, para outras regiões ou países, o
mundo ganhou ubianos; outros ficaram, aqui trabalham e enriquecem
sobremaneira a região tanto de um ponto de vista humano, como cultural
e científico. A região tornou-se mais cosmopolita, abriu-se ao exterior e
ganhou mais mundo. O título que dá mote a este simpósio, “Da UBI para o
Mundo”, reflete esta realidade.
Com este simpósio, reiteramos a nossa ambição de vincular à UBI todos
os que aqui passaram, segundo o mote de que “uma vez ubiano, sempre
ubiano”. Este simpósio é também uma oportunidade de proporcionar aos
atuais alunos a oportunidade de conhecer vivências e experiências de vida
de outros que, como eles, passaram e cresceram na UBI.
Os Alumni são um elemento importante e imprescindível na afirmação
identitária da nossa comunidade académica e embaixadores da instituição
na região e por todo o mundo. Estamos certos que com os Alumni a UBI é
uma universidade muito mais vasta e extensa e, por conseguinte, muito
mais forte. Foi com eles, por eles e também graças a eles, que a UBI tem hoje
um percurso trilhado ao longo de mais de quatro décadas que nos conduziu
ao que somos hoje: uma universidade segura de si e respeitada pelos outros.
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Alexandre Soares

Presidente da Associação de Antigos Estudantes
Universitários da Beira Interior
A AUBI achou ser este evento uma forma de mostrar a toda a comunidade
Ubiana a importância da ligação que a Escola deve ter com os seus Antigos
Alunos, sendo eles a face visível do trabalho que é realizado por todos
atores presentes no seu dia a dia: Professores, Investigadores, Funcionários,
Núcleos e a Associação Académica.
A Universidade deve perceber que todo o trabalho que realiza com cada
um dos estudantes que a frequentam para construir a sua formação
académica, tem reflexos na vida futura de cada um a partir do dia em que
eles a deixam concluído esse caminho formativo, e são eles que nas suas
funções profissionais, irão ser a “cara” da UBI no mercado de trabalho e na
sociedade do futuro.
É por isso importante que a relação entre a UBI e os seus alunos não
termine no dia em que estes acabam a sua licenciatura, mestrado ou
doutoramento, mas que continuem ligados no futuro, fazendo assim que
eles sintam a UBI como sendo também sua, e seja um motivo de orgulho.
A AUBI enquanto associação que os representa, quer deixar claro que estará
presente na UBI querendo ser uma força de ligação entre todos, e fazendo
o possível por fortalecer este elo que nos une, e que intervirá sempre que
em causa estiverem em causa os Antigos Alunos da nossa UBI.
Este evento é um primeiro passo nesse sentido, com a certeza que não será
o último, mas o primeiro de outros que se seguirão.

Uma Vez Ubiano, Para Sempre Ubiano
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Anabela Dinis

Pró-Reitora para a Responsabilidade Social /
Coordenadora do Gabinete Alumni
Originalmente, a palavra latina alumnus tinha o significado de “filho que é
dado a cuidado de outro”. Este termo é derivado do verbo alere, que significa
literalmente “cuidar” ou “alimentar”. Assim, alumni seriam os indivíduos
“alimentados com conhecimento”, mas também “filhos que partem para
outros”. É também este o nosso entendimento dos Alumni ubianos.
Os antigos alunos da Universidade da Beira Interior – os nossos Alumni –
são a parte maior dos mais de 40 anos de história da Universidade da Beira
Interior. Com o seu conhecimento contribuíram ao longo deste percurso, para
o desenvolvimento da região, do país e do mundo.
Os Alumni constituem um dos principais ativos da instituição e são a expressão
máxima do sucesso da UBI no cumprimento da sua missão de ensino, formação
e investigação. O seu percurso de vida e o exemplo de sucesso profissional,
associados a um sentimento de pertença à academia, despertam entusiasmo
nos novos estudantes, são exemplos que fomentam a aprendizagem e
consolidam o prestígio da Universidade da Beira Interior.
Conhecedores da dimensão social e cultural da Universidade os Alumni
asseguram uma ligação privilegiada à sociedade e ao tecido produtivo. São por
isso chamados a intervir no desenvolvimento da universidade, a participar na
sua divulgação e valorização, a incentivar a cooperação interinstitucional e a
atuarem ativamente como cidadãos do mundo.
É com especial satisfação que lançamos o Simpósio “Da UBI para o Mundo” um
projeto desenvolvido conjuntamente entre o Gabinete dos Alumni e a AUBI
e que traduz uma colaboração profícua entre a UBI e os seus antigos alunos.
Esta parceria resulta de um conceito de comunidade académica alargada que
procura integrar, de forma mutuamente profícua, todos aqueles que aqui se
graduaram ou estudaram. Juntos, constituímos, com orgulho, a família Ubiana
e juntos construímos uma sociedade mais justa e solidária.
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Afonso Gomes

Presidente da Associação Académica
da Universidade da Beira Interior
Regra geral, desde pequenos que ambicionamos ingressar no Ensino
Superior.
É o culminar de um processo longo e complexo da nossa formação, a nível
cultural e também pessoal.
Todos nós nos lembramos do primeiro dia em que, ansiosos pelo
desconhecido, chegamos à Universidade, neste caso específico, à UBI e
todos nós também nos lembramos do último dia em que temos de dizer
um adeus “forçado” e passar o arco uma última vez. O culminar de um
ciclo de experiências novas, conhecimento adquirido, passando tudo a
memórias. Felizes por certo.
Quem pensa que a Universidade são as paredes que a seguram e lhes
dão forma, está redondamente enganado. A Universidade somos nós, as
pessoas que a “habitam” diariamente, desde o corpo docente ao discente,
aos funcionários, Reitor. Todos.
Somos nós Alunos, que construímos a história da Universidade e é para
quem se trabalha diariamente. Para os alunos.
E é nesse sentido, que não se pode perder o contacto entre aqueles
que chegam e os que já estiveram, para que a história nunca caia em
esquecimento e também para que a mensagem da pós-Universidade
chegue aos alunos, futuros “Doutores” de uma maneira mais simples e
familiar.
Um dia alguém disse e bem : “Uma vez UBIano, UBIano a vida toda”
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Dia: 12/03/2018
Local: Anfiteatro das Sessões Solenes
Hora: 14:30
Sessão de Abertura
- Presidente da AUBI - Alexandre Soares
- Presidente da AAUBI - Afonso Gomes
- Diretor Geral do Ensino Superior - João Queiroz
- Reitor da UBI - António Fidalgo
Moderador:
- Presidência da Faculdade de Engenharia - Sílvio Mariano (Presidente)
Oradores:
- Município Convidado: Fundão - Paulo Fernandes (Presidente da CMF)
- Luís de Matos (Engª. Informática) - Follow Inspiration
- João Nuno Serra (Engª. Eletromecânica) - Enforce S.A.
- Maria João Petronilho (Engª. Aeronáutica) - Aernnova Aerospace
- Andreia Santos (Design Moda) - Grasil Confeções S.A.
- Sara Mota (Engª. Civil) - Ramalho Rosa Cobetar Soc. de Construções S.A.
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Sílvio Mariano

Presidente da
Faculdade de Engenharia
A Faculdade de Engenharia são os seus estudantes, docentes e funcionários,
todos em conjunto investidos na missão de formação académica,
investigação e serviço à comunidade.
Os seus estudantes são os que hoje nela estudam, mas também todos os
seus diplomados - Antigos Estudantes da Universidade da Beira Interior.
São estes últimos que contribuem no dia a dia, nas suas mais diferentes
atividades em todo o mundo, para a dignificação, difusão e prestígio da
nossa Universidade.
O Simpósio “Da UBI para o Mundo” promove a comunicação de experiências
dos seus antigos estudantes e é com a maior satisfação que vos acolhemos
e ouvimos na nossa e também vossa Faculdade. A vossa experiência e o
vosso sucesso são um estímulo e um orgulho.
Um bem-haja a todos.
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Luís Matos

Follow Inspiration
Engª Informática
Luís de Matos, 31 anos, natural da Covilhã, licenciado em Engenharia
Informática, pela Universidade da Beira Interior.
Fundou, em 2012, a Follow Inspiration, uma Startup tecnológica sediada
no Fundão, onde, nos últimos 3 anos, tem desenvolvido o projeto wiiGO e
outras soluções tecnológicas especialmente adaptadas às especificidades
dos seus utilizadores e da industria. Com o projeto wiiGO, conseguiu já
importantes prémios nacionais e internacionais, dos quais se destacam as
distinções atribuídas pela Microsoft, pela Fundação Altran e pela Intel.
Lidera uma equipa de 16 pessoas e em conjunto conseguiram já 2
capitais de risco e projetos comunitários a rondar os 3 milhões de euros.
Fora do âmbito empresarial conta no seu curriculum com a participação
no Movimento Acreditar Covilhã onde desempenhou as funções de
Mandatário de Empreendedorismo, foi também Presidente do Núcleo de
Informática da Covilhã e Membro do Conselho Geral da Universidade da
Beira Interior. É também membro do board do IPDAL.
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João Nuno Serra

Enforce S.A.
Engª Eletromecânica
Ingressou na UBI em 1990 em Engenharia Eletromecânica, estando nesse
ano, a cumprir serviço militar obrigatório na Engenharia Militar, só integrou
o ano letivo no segundo semestre daquele ano.
Durante a licenciatura, esteve sempre ligado ao meio associativo
académico, tendo sido Vice-Presidente da AAUBI em 1993/94.
Em 1993 tomou posse como Vereador na Câmara Municipal de Covilhã,
onde cumpriu um mandato de 4 anos, ao mesmo tempo que frequentava
a licenciatura.
Terminou a sua licenciatura em junho 1996.
Em setembro do mesmo ano, iniciou a sua atividade profissional na
indústria automóvel, designadamente na Delphi na Guarda, onde esteve 5
anos como responsável de Qualidade, Ambiente e Energia da Fábrica.
No ano 2000, decidiu sair da Delphi e iniciar uma atividade profissional
independente, como consultor na área da reorganização industrial.
Em 2001 fundou a sua própria empresa, na área da engenharia, projetos de
especialidade, nomeadamente infraestruturas elétricas, telecomunicações
e AVAC.
A empresa que lidera e que fundou em 2001, a ENFORCE - Engenharia da
Energia SA, desenvolveu-se, e hoje emprega 30 licenciados, muitos dos
quais formados na UBI.
As atividades da ENFORCE e da ENFORCESCO, estão hoje intimamente
ligadas à área da Energia, nomeadamente Solar Fotovoltaico, Eficiência
Energética, Moblidade Elétrica e Comércio de Eletricidade.
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Maria João Petronilho
Aernnova - Espanha
Engª Aeronáutica

Nasceu em março de 1974 em Mira, distrito de Coimbra, e com o irmão
mais velho, descobriu o gosto pelos aviões desde cedo, principalmente a
aeronáutica militar.
Em 1992, entrou para a UBI, onde estudou a então licenciatura em
Engenharia Aeronáutica. Fez um curso extracurricular de Astronomia, além
de pertencer ao Coro da Universidade. O seu trabalho de fim de curso foi
dedicado à investigação de acidentes aéreos provocados por Windshear.
Terminou o curso em 1998 e nesse mesmo ano entrou com estágio na
OGMA, na área de Engenharia de aeronaves e trabalhou na manutenção
do Hercules C-130 e do P3-P Orion. Integrou a equipa de Engenharia
de Fabricação da OGMA, para desenvolver, desde a fase de Projeto,
conjuntamente com duas empresas espanholas o avião Do728 para a CASA
espanhola, atual Airbus España. Foi convidada para trabalhar em Espanha,
onde se dedicou à gestão de ferramentas para o fabrico do A380. Fez parte
da ICSA, uma das empresas da Gamesa Aeronáutica e hoje Aernnova,
dedicada à produção e montagem de componentes em compósitos. Na
ICSA foi responsável da Engenharia de Produto de todos os programas da
empresa. Foi nomeada responsável de toda a Engenheira de Fabricação da
ICSA, tendo à sua responsabilidade 30 técnicos e realizando projetos de
novas industrializações bem como melhorias dos programas em série.
Foi também responsável por gerir o projeto de transferência das peças
de RTM das portas de passageiros do A350 desde a Airbus Helicopters
Alemanha para a ICSA, sendo este um dos desafios mais exigentes e mais
gratificantes da sua carreira.
Entretanto, fez um MBA pela câmara de comércio de Toledo, e estudou
mandarim básico na Universidade de Castilla La Mancha.
Em dezembro do ano passado, passou a ser a Gerente Comercial do grupo
Aernnova Composites, que tem atualmente 5 fábricas.
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Andreia Santos

Grasil Confeções S.A.
Design Moda
Andreia Cristina Lopes dos Santos nasceu a 09 de Outubro de 1983 em
Lisboa onde permaneceu até 1998, ano em que veio morar com a sua
família, pais e irmão, para a Covilhã.
No ano de 2004 ingressou na Universidade da Beira Interior no curso
inicialmente designado de Design Têxtil e do Vestuário mas que, devido
ao processo de Bolonha, passou a designar-se de Design de Moda, o qual
concluiu em 2007.
Seguiu os seus estudos frequentando o Mestrado em Design de Moda que
concluiu em 2009.
Ao terminar a licenciatura iniciou estágio na empresa Grasil Confecções,
S.A. Em Belmonte onde permanece até à data, sendo responsável pelo
departamento de Design onde desenvolve, juntamente com a sua equipa,
a coleção própria da empresa, a imagem da empresa em termos de redes
sociais bem como as coleções para clientes de diversas partes do mundo.
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Sara Mota

Ramalho Rosa Cobetar

- Soc. de Construções S.A. Engª Civil
1994/2000 - Licenciatura em Engenharia Civil, na Universidade da Beira
Interior, ramo de Planeamento e Urbanismo.
1998 - Curso de Fiscalizaçao de Obras, pelo Instituto de Promoçao Ambiental
(IPAMB), ministrado nos SMAS da Covilha.
2001 - Curso de Formaçao Pedagógica de Formadores, pelo ISQ – Instituto
da Soldadura e da Qualidade.
2002/03- Frequência do curso de Mestrado em Hidráulica, Recursos
Hídricos e Ambiente na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra.
2005/13 - Curso de Técnico Superior de Segurança e Higiene no Trabalho
- CAP Nível V e renovaçao de CAP Nível V - curso homologado pelo IDICT
(ACT).
Estagiária - Engenharia Civil na REFER EP - Rede Ferroviária Nacional, no
âmbito do Projeto de Modernização da Linha de Caminho de Ferro da Beira
Baixa, desenvolvendo atividades de fiscalização e acompanhamento da
construção de obras de arte, projeto de vias de comunicação e passagens
hidráulicas e elaboração de pareceres técnicos no âmbito dos impactes
ambientais.
Assistente – docente no Departamento de Engenharia Civil da Universidade
da Beira Interior nas disciplinas de Hidráulica I e II do 3º ano e Impactes
Ambientais do 5º ano, da área de Hidráulica e Saneamento da licenciatura
em Engenharia Civil.
Engenheira Civil no setor técnico da SOCIEDADE AGRO-FLORESTAL, DA
QUINTA DAS EIRINHAS, desenvolvendo as atividades no âmbito de Sistema
de Abastecimento de Água 5 e 6, ETA do Sabugal, Águas do Zêzere e Côa.
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Engenheira Chefe Residente da Equipa de Fiscalização em obra na
Construção da Escola Profissional do Fundão e Arranjos Exteriores.
Reconversão da Casa da Moagem do Fundão, Câmara Municipal do Fundão.
Engenheira de Projeto no Departamento de Estudos e Propostas da
empresa Ramalho Rosa Cobetar, Empresa de Construção Civil e Obras
Públicas, Empreiteiro Geral. Chefe de Projeto no Departamento de Estudos
e Propostas, responsável pelo estudo de projetos, elaboração de propostas
técnicas e financeiras para concursos de obras públicas e particulares.
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FACULDADE
CIÊNCIAS SOCIAIS
E HUMANAS
Dia: 13/03/2018
Local: Anfiteatro 7.21
Hora: 14:30
Moderador:
- Presidência da Faculdade Ciências Socias e Humanas - Helena Alves
(Presidente)
Oradores:
- Município Convidado: Sabugal - Sílvia Nabais (Vereadora da CMS)
- Joaquim Lima (Sociologia) - APCOR
- João Mascarenhas (Ciências do Desporto) - Sport Lisboa e Benfica
- Luís Sequeira (Gestão) - Taylor Fladgate Yetman
- Carina Correia (Psicologia) - APPCDM Covilhã
- Catarina Martins "Marketing" - Diamond by Bold
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Helena Alves

Presidente da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Enquanto presidente da Faculdade das Ciências Sociais e Humanas gostaria
de dar os parabéns aos organizadores da iniciativa “alumni da ubi para o
mundo” e salientar a importância deste evento. De facto, organizar uma
iniciativa desta natureza é de extrema importância para a UBI no geral e
para as suas faculdades no particular. Os antigos alunos desta universidade
são quem melhor conhece a qualidade do ensino ministrado nesta
universidade, reconhecida pelas posições profissionais ocupadas por eles,
quer em Portugal quer fora do país e, como tal, são os nossos melhores
embaixadores.
É com enorme prazer que revejo ex-alunos que nos trazem sentimentos
tão paternais como os de sentir que ajudamos um filho a crescer e a seguir
a sua vida com sucesso. É com enorme orgulho que partilhamos este
sentimento de ser UBIANO e colocamos empenho na continuação destes
laços com os nossos alumni.
Da nossa parte, estaremos sempre aqui para o que de nós precisarem.
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Joaquim Lima

APCOR - Associação Portuguesa de Cortiça
Sociologia
Licenciatura em Sociologia pela Universidade da Beira Interior (1991).
Pós-graduação em gestão empresarial na Associação Empresarial de
Portugal (1992).
Mestrado em Sociologia pela Universidade da Beira Interior (1998 conclusão
parte letiva).
Pós-graduação em “Empreendedorismo e Inovação” na Universidade
Católica Portuguesa, Lisboa (2005)
Experiencia Profissional Atual
Diretor Geral da APCOR- Associação Portuguesa da Cortiça, desde março
de 1999.
Vogal do Conselho de Administração do CINCORK - Centro de Formação
Profissional da Indústria da Cortiça, desde setembro de 1999.
Diretor da AIFF – Associação Para a Competitividade da Indústria da Fileira
Florestal (Pólo de Competitividade da Indústria da Cortiça, Pasta e Papel e
Madeira e Mobiliário), desde de janeiro de 2009.
Presidente do Conselho Geral da UBI – Universidade da Beira Interior de
Junho de 2016 a março de 2017. Integrou o referido Conselho Geral da UBI
durante dois mandatos desde 2009 até 2017 como elemento cooptado.
Experiencia Profissional Anterior
Gestor de Formação Profissional na Associação Empresarial de Portugal,
Leça da Palmeira, de 1992 a 1999. Formador no FORPESCAS, Matosinhos,
no ano de 1993.
Professor no ISPAB – Instituto Superior de Paços de Brandão, no ano de
1994.
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João Mascarenhas

Sport Lisboa e Benfica
Ciências do Desporto
do Sport Lisboa e Benfica desde 2013, equipa que este ano recebeu a
distinção de Equipa do Ano, atribuído pela Confederação do Desporto de
Portugal, pelos seus títulos de Campeões Europeus de Clubes de Triatlo e
de Campeões Nacionais Jovens de Clubes e Campeões Nacionais Jovens de
Estafetas de Triatlo.
Na sua carreira como treinador de triatlo destaca-se a formação de
variadíssimos atletas internacionais, que lhe valeram em 2011 a distinção
como Treinador do Ano, e a nomeação da Confederação do Desporto de
Portugal.
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Luís Sequeira

Taylor Fladgate Yetman
Gestão
Formação
2010: Doutoramento em Gestao – ISCTE
1997: Mestrado em Gestao – UBI
1993: Licenciatura em Gestao - UBI
Experiencia Profissional Actual
- Chief Operating Officer da Fladgate Partnership SA (vinhos do Porto
Taylor’s, Porto Fonseca, Porto Croft e Porto Krohn)
- Membro do Conselho de Administração da Fladgate Partnership, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Quinta and Vineyard Bottlers,
S.A.
- Membro do Conselho de Administração do Grossão, Grossista de Bebidas,
S.A.
- Director Geral da Heritage Wines
- Director da AEVP (Associação de Empresas do Vinho do Porto)
- Professor convidado no ISG/Universidade Lusófona
Experiencia Profissional Anterior
1999-2001: Director Comercial & Marketing Porto Cálem
1993-1999: Director Geral Adega Cooperativa da Covilha
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Carina Correia

APPACDM Covilhã
Psicologia
Carina Correia, 34 anos, natural da freguesia de Maceda, concelho de Ovar.
Da beira-mar para a serra, em Setembro de 2001 início o meu percurso
académico na Universidade da Beira Interior onde, em julho de 2006
obtenho a licenciatura em Psicologia Clínica e da Saúde e em maio de 2013
concluo o meu Doutoramento em Psicologia. O percurso profissional inicia
com a colaboração em várias clínicas de Psicologia seguido de, em dezembro
de 2007, Estágio Profissional de Psicologia na APPACDM – Associação
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental da Covilhã,
onde atualmente desempenho funções de Diretora Técnica que acumulo
com funções de Psicóloga Clínica, Coordenadora do Lar Residencial,
Residência Autónoma e Formação Profissional. Sou ainda responsável
pela formação interna dos colaboradores da instituição, quer através
do levantamento de necessidades de formação, como da elaboração,
implementação, acompanhamento e avaliação do plano formativo. Nesta
IPSS certificada em qualidade pela norma europeia EQUASS – European
Quality in Social Services, integro a equipa que colabora na sua certificação
e renovação, bem como sou responsável pela acreditação e renovação
da certificação da APPACDM da Covilhã como entidade formadora. Sou
responsável pela elaboração e acompanhamento de candidaturas aos
programas operacionais POPH e POISE na área da Qualificação das Pessoas
com Deficiência e Incapacidade. Em parceria com a Faculdade de Psicologia
e Ciências Sociais da UBI, supervisiono estágios curriculares do curso de
Psicologia e, sempre que possível, participo em iniciativas organizadas pela
mesma (Fóruns, Trabalhos Académicos, Disciplinas, etc.).
Ao longo do meu percurso académico e profissional tenho colaborado como
autora e coautora em comunicações, artigos científicos e dois livros. Sou
for-madora certificada pelo IEFP e membro da Ordem dos Psicólogos. Nos
últimos anos, o meu trabalho tem-se centrado na área das Necessidades
Educativas Especiais, particularmente na Deficiência e Incapacidade, mas
o prazer por mais conhecimento motiva-me a abraçar sempre novos
desafios.
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Catarina Martins
Diamond by Bold
Marketing

Natural de Mação, chegou à UBI em 2008 e saiu em 2012. Frequentou
a licenciatura em Marketing e, no mesmo ano de 2012, arranjou o seu
primeiro trabalho numa pequena agência de publicidade em Lisboa.
No ano seguinte, foi contratada pelo reconhecido publicitário português
Manuel Soares de Oliveira para começar do zero no seu novo projeto, a
agência Mosca Publicidade.
Ano e meio mais tarde, a DDB Worldwide levou-a para Maputo, onde
assumiu funções de Strategic Copywriter, e de onde voltou no início de
2017, para abraçar o digital na Diamond by BOLD.
Com alguns prémios conquistados, a Catarina já trabalhou clientes como
Licor Beirão, Wall Street English, Medinfar, Vodafone, Millenium, Galp ou
Jumbo.
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Dia: 14/03/2018
Local: Anfiteatro I (Parada)
Hora: 14:30
Moderador:
- Presidência da Faculdade de Artes e Letras - José Rosa (Presidente)
Oradores:
- Município Convidado: Belmonte - João Morgado (Chefe de Gabinete do
Presidente da CMB)
- Gonçalo Madaíl (Ciências da Comunicação) - RTP
- Joana Gonçalves (Ciências da Comunicação) - Revista Raízes
- João Geraldes (Cinema) - SIC
- Luís Santos (Língua e Cultura Portuguesa) - Arquivo Nacional Torre do
Tombo
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José Rosa

Presidente da
Faculdade de Artes e Letras
A acreditar em vários filósofos (Plotino, Eriúgena, Hegel, etc.) há uma lei
íntima na evolução do real, segundo a qual o Espírito sai de si como Vida e
regressa a si como Consciência. E quem diz ‘Vida’, diz as forças de expansão,
as energias criadoras, o frenesim exuberante da multiplicação, a essência
da manifestação; já quem diz ‘Consciência’ aponta para um saber que se
sabe como tal e que, ‘retornando a casa’ ao fim de um dia de trabalhos,
reúne, unifica e conserva com outro olhar o que foi a experiência e a
dispersão da jornada. Dizendo isto por outras palavras, mais concretas: «Da
UBI para o Mundo» e do Mundo para a UBI.
Os portugueses navegantes conhecem muito bem, na prática, tal odisseia
da Vida-Consciência, entre nós chamada de História trágico-marítima, qual
travessia d’almas soedosas «empurrando as velas das nossas naus, [com
saudades d]a Índia ao longe, as tormentas vencidas e [logo] a nostalgia
de Portugal ensombrando as paisagens da Índia conquistada: movimento
pendular de coração lusíada entre a Pátria e todas aquelas Índias que se
atingem e aquela Índia de miragem, que não é nenhuma destas e sempre
se procura e deseja quando estas se nos deparam, incessante movimento
do coração do homem, entre as terras e os céus visíveis e um céu e uma
terra que apenas se pressente no mistério» (Leonardo Coimbra, «Sobre a
Saudade», In: Filosofia da Saudade, IN-CM, Lisboa, 1986, p. 176). E na Viagem,
no entremeio, nem lá nem cá, mas baloiçando no fundo nas caravelas, eis,
apurando-se para o festim que há de vir, o famoso vinho-de-torna-viagem.
Tais Idas e Vindas essenciais vêm a propósito de quem um dia foi Estudante
desta Escola, a Faculdade de Artes e Letras da UBI, e hoje aqui regressa
«vindo das Índias» com consciência acrescida.
É com muito gosto que, na qualidade de Presidente da FAL, dou as BoasVindas aos Alumni Dr. Gonçalo Madaíl, à Dra. Joana Gonçalves, ao Dr. João
Geraldes e ao Dr. Luís Santos. Há alguns anos, um pedaço da vossa Vida
passou por esta vossa Casa.
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Cada um de Vós saberá dar nomes concretos a tal profusão de Vida: sonhos,
desejos, namoros, noites mal dormidas, azias, frequências, exames, ilusões,
desilusões, mágoas, alegrias e tristezas, porque, a acreditar em Ésquilo e
na lição da tragédia grega, «a consciência cresce pelo sofrimento». A Vida,
porém, não parou nas agruras e nos bancos da FAL. Continuou. Quem não
parte nunca regressa; e quem regressa nunca retorna do mesmo modo
nem ao mesmo lugar. Vocês cresceram e multiplicaram-se; e, profissionais
com público reconhecimento, regressam hoje à vossa alma mater para
testemunhar aos ‘irmãos’ mais novos que aqui se abrem possibilidades
para algo maior e se lhes rasgam novos horizontes.
Não me chamo Penélope nem Argos, mas saúdo-Vos assim: «Bem-Vindos à
vossa Ítaca, bem-vindos à vossa Casa! Ergamos as nossas taças!»
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Gonçalo Madaíl

RTP
Ciências da Comunicação
Nasceu em Aveiro em 1975, cidade onde viveu até completar o secundário.
Conclui licenciatura em Ciências da Comunicação em 1998 na Universidade
da Beira Interior, onde investiga e filma os seus primeiros documentários,
durante um ano, após a licenciatura.
Em 1999, viaja para Barcelona onde conclui o Master em Teoria e Prática
do Documentário Criativo e onde teve a sua primeira experiência numa
estação de televisão, a BTV (Barcelona Televisión).
Em 2001, regressa ao Porto para integrar a equipa fundadora da NTV e RTPn
(atual RTP3), como Coordenador de Imagem e Pós-Produção, até 2004.
Em paralelo, estreia-se na realização de videoclips musicais, que o levam
até à MTV Networks e à equipa fundadora da MTV Portugal, onde foi
Executive Producer.
Lecionou Realização de Videoclips na ETIC (Escola Técnica de Imagem e
Comunicação), de 2005 a 2014.
Em 2008, regressa à RTP, convidado para integrar a Direção de Programas.
Coordena a Área de Magazines e Entretenimento. Funda também o
Laboratório de Media, que desenvolve projetos de inovação editorial e
técnica.
Em 2014, funda o Centro de Inovação RTP e é nomeado Diretor da Academia RTP.
Em 2015, em acumulação, é nomeado Diretor da RTP Memória.
Em 2016, também em acumulação, é nomeado Subdiretor da RTP1, para o
Entretenimento.
É Coordenador Geral do Festival da Canção e Diretor Criativo do Eurovision
2018 (Lisboa).
Leciona Projeto Audiovisual no Mestrado de Audiovisual e Multimédia na
ESCS (Escola Superior de Comunicação Social), desde 2014 e até à data.
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Joana Gonçalves

Revista Raízes
Ciências da Comunicação
Joana Gonçalves saiu de Vinhais em 2006 e ingressou no curso de Ciências
da Comunicação na Universidade da Beira Interior. Três anos entre Trásos-Montes e a Serra, saiu de canudo na mão sem ser uma aluna brilhante
pois teve alguma dificuldade em gerir o tempo diurno e nocturno! Mas saiu
com as bases suficientes para agarrar na mala e ir de Bragança a Lisboa
atrás do sonho do jornalismo na caixa mágica (Televisão)...
Três anos pela capital regressou a Bragança à procura de um estágio
profissional “a sério”.
Chegou ao grupo Press Nordeste que engloba, dois jornais (um semanal, um
quinzenal), uma revista e uma rádio e aprendeu muito. Saiu de lá em Junho
de 2014. Pensou em emigrar mas tinha um sonho e desafiou uma colega e
amiga jornalista, Cátia Barreira, hoje também aqui presente: “Vamos criar
uma revista em Trás-os-Montes”. E aí está ela, generalista, de 68 páginas,
com venda nacional! Um projeto difícil mas de que ser orgulham muito.
Joana é hoje diretora editorial da Revista Raízes.
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João Geraldes
SIC
Cinema

É natural do Ladoeiro e nasceu em 1982. Em 2008 terminou a Licenciatura
de Cinema na Universidade da Beira Interior. Em 2009 terminou o Segundo
Ciclo de Cinema na Universidade da Beira Interior.
De 2004 a 2006 foi Presidente fundador do Núcleo de Cinema da
Universidade da Beira Interior (Plano). No ano de 2005 a 2007 foi Tesoureiro
do Cineclube da Beira Interior. De 2007 a 2008 foi representante do
Curso de Cinema na Secção Pedagógica da Faculdade de Artes e Letras
da Universidade da Beira Interior. Em 2008 foi coordenador do projecto
Encontraste e organizou a Secção do Tribunal Internacional do Iraque.
Durante os anos de 2006 a 2010 esteve envolvido em projectos como:
Vídeo Promocional dos 100 anos dos Bombeiros de Pinhel, curta-metragem
Indiferente, curta-metragem Assalto à Mão Armada, curta-metragem
Vision, curta-metragem a Escolha, curta-metragem Pó, filme promocional
para o museu do Douro e documentário Porto-Gal.
Frequentou Workshops de Captação de Som para Cinema, Pós Produção
Áudio na Restart. De Processamento Dinâmico na Academia Escola de
Audiovisuais e Master Class dada por Pedro Almodóvar.
De 2010 até aos dias de hoje, trabalhou em Pós Produção Áudio na empresa
Iniziomédia, Benfica TV, ESPN, Endemol, Fundação Francisco Manuel dos
Santos e Sic. Onde fez projectos como a serie de documentários Vitoria e
Patrimónios, lançamento do canal Benfica TV, 220 anos Jerónimo Martins,
40 anos Recheio, Museu Cosme Damião Benfica, Secret Story 3, Querido
Mudei a Casa, Fama Show, Gosto Disto e Momentos de Mudança realizado
por Jorge Pelicano. Colaborou no Documentário Mudar de Vida, sobre a
obra de José Mário Branco, realizado por Nelson Guerreiro e Pedro Fidalgo.
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Luís Santos

Direção Geral do Livro,
das Livrarias e Bibliotecas - Torre do Tombo
Língua e Cultura Portuguesa
Data de nascimento: 17 de julho de 1980 (Castelo Branco);
- Licenciatura em Língua e Cultura Portuguesas (ensino de) na Universidade
da Beira Interior (2003);
- Curso de Especialização em Arquivos, Bibliotecas e Ciências da Informação
na vertente de Biblioteconomia na Universidade de Évora (2005);
- Mestrado em Ciências Documentais na Universidade da Beira Interior (2011).
- Diploma de Especialização em Cooperação para o Desenvolvimento
(DECODE) no INA (2016)
- Curso Avançado em Gestão Pública (CAGEP) no INA (2017)
- Técnico Superior de Biblioteca e Documentação na Câmara Municipal de
Alter do Chão (2008-2011/2013-2015);
- Técnico Superior de Biblioteca e Documentação na Câmara Municipal de
Abrantes (2012-2013);
- Técnico Superior de Biblioteca e Documentação Estagiário na Câmara
Municipal de Castelo Branco (2006-2007);
- Docente de Língua Portuguesa e Estudo Acompanhado no Agrupamento
de Escolas da Serra da Gardunha (2003-2004).
- Criação e organização de vários eventos biblioteconómicos, entre os quais
se destacam o 1º Festival Literário do Norte Alentejano, a Feira do Livro de
Alter do Chão, as Primeiras Jornadas Biblioteconómicas de Abrantes e a
organização da fase distrital (Portalegre) do Concurso Nacional de Leitura;
- Orientação de diversos estágios relacionados com a área da
Biblioteconomia, Animação de Bibliotecas, Animação Sociocultural e
Educação Artística;
- Presidente de júri no âmbito de diversos procedimentos concursais na
área dos recursos humanos e contratação pública;
- Trabalho de investigação realizado com o título “Gestão de Coleções
nas Bibliotecas Públicas Portuguesas”, 2º lugar no Prémio Raul Proença
2008 da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e
Documentalistas (APBAD).
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Dia: 15/03/2018
Local: Auditório 6.1
Hora: 14:30
Moderador:
- Presidência da Faculdade de Ciências - Paulo Almeida (Presidente)
Oradores:
- Município Convidado: Manteigas*
- Sérgio Rodrigues (Biotecnologia) - Fitecom S.A.
- Luís Amorim (Química Industrial) - Bial
- Andreia Alves (Bioquímica) - Altran
- Vasco Martins (Química Medicinal) - INL International Iberian
Nanotechnology Laboratory

* representante a confirmar
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Paulo Almeida

Presidente da
Faculdade de Ciências
Os Alumni mais do que parte do passado, mais do que apenas nossos
antigos alunos que ensinámos e que nos deixaram memórias vivas e
mesmo em alguns casos amizades, são o presente e o futuro da UBI.
Porque o sucesso atual dos nossos antigos alunos é o sucesso da UBI
e porque o futuro e prestígio da UBI não se farão se ao percorrermos
Portugal e esse Mundo fora, não encontrarmos os licenciados, mestres ou
doutores Ubianos usando os seus diferentes conhecimentos e capacidades
cientificas e humanas de uma forma notória e reconhecida pela sociedade
onde estes se integraram. Porque como afirmou Platão o discípulo de
Aristóteles “o verdadeiro discípulo é aquele que supera o mestre”.
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Sérgio Rodrigues
Fitecom S.A.
Biotecnologia

Natural de Escalhão, é Licenciado e Mestre em Biotecnologia, pela
Universidade da Beira Interior. Atualmente encontra-se a frequentar o
mestrado em Gestão, na mesma universidade. Iniciou a sua atividade em
Junho de 2015 enquanto terminava a sua tese de mestrado em Biotecnologia,
primeiramente nas Águas da Covilhã e atualmente na FITECOM.
Durante a sua vida académica sempre gostou do associativismo, onde
representou o núcleo como Vice-presidente e Presidente. Representou
também os alunos da Faculdade de Ciências, durante vários anos, no
Conselho Pedagógico. No ano transato foi o 1º Secretário da Mesa da
Assembleia da AAUBI e ainda Presidente e membro Fundador de uma
organização sem fins lucrativos sediada na cidade da Covilhã – Leo Clube
da Covilhã.
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Luís Amorim

Bial
Química Industrial
Caloiro de Química Industrial no ano letivo 1995-96 a minha aventura
internacional começou em 2000 quando o programa Erasmus me levou
a Paris. Este curto período em França abriu-me a porta para fazer o
doutoramento em Química Orgânica na Ecole Normale Superieure sob
orientação do Professor Pierre Sinaÿ na área da química dos carbohidratos.
Após o doutoramento, com a certeza de que não queria continuar na
investigação e não tendo conseguido emprego em França, aceitei uma
posição de Post-Doc em Estocolmo no KTH e sob orientação do Professor
Olof Ramstrom.
Em 2009 entrei na Hovione, em Lisboa, como Químico de Processo no
departamento de Investigação e Desenvolvimento onde fui responsável
pelo desenvolvimento e otimização de processos químicos para o fabrico
de princípios ativos farmacêuticos. Passados três anos enveredei por
uma carreia mais de negócio/comercial juntando-me ao departamento
de compras da Hovione. Gerindo um portfolio no valor de 60 milhões de
euros por ano tinha sob a minha responsabilidade a identificação e gestão
de fornecedores das matérias primas estratégicas que eram usadas nos
processos químicos nas quatro fábricas da Hovione.
Recentemente juntei-me a BIAL onde assumi funções como gestor sénior
de fornecedores dos princípios ativos comercializados por BIAL.
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Andreia Alves
Altran
Bioquímica

Licenciada e Mestre em Bioquímica pela Universidade da Beira Interior.
Desenvolveu a sua tese de Mestrado, intitulada “Hepatocellular carcinoma
therapy based on amniotic membrane” no Centro de Investigação em
Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior em parceria com a
Unidade de Biofísica da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.
Ao longo da sua formação académica integrou o Núcleo de Estudantes
de Química da Universidade da Beira Interior e a Associação Académica
da Universidade da Beira Interior, bem como o Conselho de Faculdade de
Ciências e o Senado Universidade da Beira Interior.
Presentemente é consultora na Altran Portugal na área Life Sciences,
integrando um projeto de Revisões Periódicas para a GlaxoSmithKline
Bélgica.
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Vasco Martins

INL - International Iberian
Nanotechnology Laboratory
Química Medicinal
Obteve a sua licenciatura (2014) e mestrado (2016) em Química Medicinal
na Universidade da Beira Interior.
O seu percurso desenvolvido nesta área, incluindo o projeto de
licenciatura “Bioprospecção de plantas: Obtenção de extratos de cascas
de Salix salviifolia”, a tese “Aplicaçao em Química Medicinal da Simulaçao
Computacional 3D de Nanomateriais Poliméricos para o desenvolvimento
de Drug Delivery Systems” e o projeto de investigaçao desenvolvido no
Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL) em 2016 “Active
Cellulose/Ethyl Cellulose Bilayer Films: Development and Characterization”,
permitiu-lhe adquirir experiência e conhecimentos nas áreas de produçao/
extraçao de compostos bioativos, micro e nano encapsulaçao em sistemas
de entrega de fármacos e sistemas de empacotamento, modelaçao
molecular 3D, técnicas de caracterizaçao física e química e avaliaçao da
bioatividade in vitro.
Em julho de 2017, ingressou no grupo de tecnologia alimentar no INL
como assistente de investigação. A sua investigação está focada no
desenvolvimento de novos sistemas de micro e nano encapsulação
baseados em biopolímeros para aplicação alimentar, usando diferentes
tecnologias, de modo a melhorar a bioatividade e a biodisponibilidade de
compostos funcionais.
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Dia: 16/03/2018
Local: Grande Auditório da FCS
Hora: 14:30
Convidado de Honra:
- Dr. Francisco George - Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa
Moderador:
- Presidência da Faculdade de Ciências da Saúde - Miguel Castelo Branco
(Presidente)
Oradores:
- Regina Gouveia - Vereadora da Câmara Municipal da Covilhã
- António Maio (Medicina) - CHCB Fundão
- João Barata (Ciências Farmacêuticas) - Farmácia da Misericórdia
- Eduardo Teixeira (Optometria e Ciências da Visão) - Presidente Soc.
Científica Europeia de Ótica
- Ana Maria Teodoro e Ana Carolina (Ciências Biomédicas) - Sci & Tec
Sessão de Encerramento:
- Vice-Presidente da AUBI - Ana Margarida Rogeiro
- Pró-Reitora para a Responsabilidade Social/ Coordenadora do Gabinete
dos Alumni - Anabela Dinis
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Miguel Castelo-Branco

Presidente da
Faculdade de Ciências da Saúde
Da UBI para o Mundo, a universidade a cumprir a sua função de valorização
das pessoas e desenvolvimento da ciência, mas no dia 16 de Março de
2018, do Mundo para a UBI, altura de regressar à escola. È sempre uma
sensação relevante voltar às origens, relembrar o passado com uma visão
do presente a caminhar para o futuro. Para quem ainda está na UBI,
receber Alumni é sempre uma agradável sensação, seja por uma simples
visita, seja para - num dia de partilha e de encontro - ouvir as opiniões de
quem, vindo das sete partes do mundo, traz a experiencia da vida e a pode
transmitir, fazendo com que a universidade aproveite do ciclo que ajudou
a desenvolver. Mesmo para a mais recente Faculdade da Universidade,
que, apesar de ser a mais nova, faz este ano 20 anos e que ainda tem uma
memoria muito viva dos seus formados, é sempre uma alegria revê-los e
partilhar memórias e perspectivas. Sejam bem-vindos!
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António Maio
CHCB - Fundão
Medicina

Nascido em Viseu em 1986, vivendo toda a sua infância e adolescência na
cidade de Lamego. Desejava desde pequeno ser médico pelo que procurou
orientar todo o seu percurso pré-universitário para essa escolha futura. Após
avaliação das várias universidades disponíveis, optou por se candidatar ao
curso de Medicina da Universidade da Beira Interior, colocando-o na sua
primeira opção.
Frequentou e concluiu o Mestrado Integrado em Medicina na Universidade
da Beira Interior entre 2004-2010, fazendo parte de um dos primeiros
cursos da Faculdade Ciências da Saúde.
Durante todo o percurso académico procurou desenvolver atividades em
várias componentes, quer associativas, sociais e lúdicas. Foi representante
de ano durante todo o curso e foi coordenador da Comissão Organizadora
do Livro de Curso. Fez parte do núcleo de estudantes de Medicina (MedUBI)
desenvolvendo a sua atividade nos Departamentos Cultural e Científico e
colaborando na Equipa de Intercâmbios do MedUBI. Participou também
na organização das I e II edições do Hospital Faz de Conta, sendo que na
segunda edição foi coordenador do Departamento de Imagem. Pertenceu
também ao núcleo regional do Kumba Project, desenvolvendo ações de
angariação de fundos para o projeto. Participou também como voluntário
em várias campanhas de recolha alimentar do Banco Alimentar contra a
Fome.
Fez também parte do Coro da Universidade da Beira Interior entre 2007 e
2011.
Após finalizar o curso optou por realizar o Ano Comum do Internato
Médico no Centro Hospitalar Cova da Beira (2011). No último ano de curso
e primeiro ano de atividade profissional fez parte da equipa do Laboratório
de Competências Clínicas da Faculdade Ciências da Saúde.
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Após a realização da Prova Nacional de Seriação e escolha da especialidade
pretendida, ingressou no Internato Médico em Doenças Infeciosas no
Centro Hospitalar do Baixo Vouga (2012-2017). Durante o internato médico
realizou estágios nacionais e internacionais, sendo de referir o estágio
de Medicina Tropical no Brasil em 2015. Obteve em 2016 a Certificação
Internacional para a Prática da Medicina do Viajante reconhecida pelo
Center of Disease Control and Prevention e pela Organização Mundial de
Saúde. Ficou também responsável pela Consulta de Medicina do Viajante
do CHBV nesse ano. Fez também parte das atividades do Grupo de
Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de
Resistência aos Antimicrobianos do CHBV (GCL-PPCIRA).
Publicou vários trabalhos escritos na área das doenças infeciosas.
Foi coinvestigador em estudos observacionais e ensaios clínicos na área
das Doenças Infeciosas.
Participou ativamente em atividades nas várias instituições locais e
nacionais, realizando ações de formação e seminários.
Durante a atividade profissional no Centro Hospitalar do Baixo Vouga
foi membro da Comissão de Internos do CHBV (2012-2014) e da Comissão
Organizadora das Jornadas do Internato Médico do CHBV/CHEDV (20132015).
Concluiu o internato complementar em Doenças Infeciosas em Março de
2017, iniciando a sua atividade como especialista no Centro Hospitalar Cova
da Beira em Abril desse ano.
Recentemente tornou-se Professor Associado Convidado da Faculdade
Ciências da Saúde, lecionando no Bloco de Infeciologia do 5º ano do curso
de Medicina.
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João Barata

Farmácia Misericórdia
Ciências Farmacêuticas
Sou Farmacêutico. Concluí o mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas
em julho de 2013.
Trabalho em farmácia comunitária como farmacêutico adjunto (ou como
é designado habitualmente - farmacêutico substituto) desde outubro
desse ano. Realizei várias formações de gestão ao longo do meu percurso
profissional.
Sou formador de cursos profissionais na área da Saúde, principalmente a
técnicos auxiliares de farmácia. Leciono vários módulos nomeadamente
organização e gestão farmacêutica, tecnologia farmacêutica, sistema de
gestão da qualidade, fisiopatologia, entre outros.
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Eduardo Teixeira

Soc. Científica Europeia de Ótica
Optometria e Optotecnia
Licenciado pela Universidade da Beira Interior em Optometria e Optotecnia –
Física Aplicada, Mestre em Optometria Avançada pela Universidade do Minho
e atualmente Estudante de Doutoramento em Biomedicina da UBI refere que:
“Os cerca de 17 anos como Optometrista Clínico facilitaram o contacto
com as diferentes áreas e disciplinas da optometria e ciências da visão. As
especificidades da profissão, os locais de exercício e as características da
sua população, conduziram a minha carreira para uma via generalista.
Estimo assim que ao longo dos 17 anos da prática clínica da optometria
realizei mais 30000 consultas, nas quais se inclui cerca de 2000 novas
adaptações ou readaptações de lentes de contacto.”
Quanto à Formação Académica e Profissional e atividade científica: “A
atualização e aquisição de novos conhecimentos é essencial para assegurar
aos utentes os melhores cuidados e a maior segurança nos diferentes
procedimentos em cada momento da nossa atuação clínica. A atualização
e aquisição de competências apropriadas ao desempenho profissional deve
assentar, na aliança entre o que melhor a ciência e a tecnologia podem
oferecer, em cada momento e garantir que executamos melhores práticas a
nível global. Assumo este, como um vetor fundamental da minha atividade
profissional. Ao longo dos anos e após o término da licenciatura na nossa
UBI tive oportunidade de continuar a aprender e a estudar.
Exemplo disso mesmo é o ingresso recente no curso de Doutoramento em
Biomedicina da Universidade da Beira Interior. Um regresso a casa depois
de ter realizado o Mestrado em Optometria Avançada na Universidade do
Minho e inúmeras participações em Congressos e eventos similares em
Portugal e por toda a Europa.
No plano científico tive oportunidade de apresentar vários trabalhos
em diversos congressos, palestras e oficinas nacionais e internacionais.
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Destaque para a participação em várias comissões científicas do congresso
internacional da Academia Europeia de Optometria e Óptica (EAOO).”
Para além da sua atividade Profissional e Científica ativa, Eduardo
Teixeira MSc dedica também uma grande parte da sua vida a atividades
complementares:
“Ao longo da minha vida tenho dedicado parte do tempo ao desenvolvimento,
implantação, reconhecimento e regulamentação da Optometria enquanto
profissão. O campo de atuação enquanto dirigente das associações
profissionais, sociedade científica europeia, ativista e promotor da
optometria e dos optometristas, a nível nacional e internacional constituise como um complemento à minha atividade profissional enquanto
optometrista clínico. Considero um elemento diferenciador que acrescenta
valor ao meu trabalho, que ocupa uma grande parte da minha atividade.
Integrei o primeiro Conselho Consultivo da Entidade Reguladora da
Saúde, como “Membro Rotativo no âmbito das associações profissionais
do sector da saúde”, sendo o primeiro optometrista português a integrar
um organismo oficial da área da saúde em Portugal. Possibilitou-me o
conhecimento do setor da saúde, a interação entre o SNS e o setor privado,
a organização do setor, legalidade e transparência das relações económicas
dos diferentes intervenientes, os direitos relativos ao acesso aos cuidados
de saúde, à prestação de cuidados de saúde de qualidade, bem como os
demais direitos dos utentes dos serviços de saúde.
Atualmente presido à sociedade científica internacional europeia da minha
área profissional EAOO, do qual sou membro fundador.”
Para além da formação e para além da profissão: “Algo que aprendi ao
longo da vida e com especial incidência nos anos da licenciatura na UBI
é que temos a obrigação de contribuir para a melhoria da sociedade e do
meio que nos rodeia. Mantenho uma atividade social e política permanente
com intervenção ao nível do movimento associativo popular e do poder
local democrático.”
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Ana Teodoro

Ciências Biomédicas
Ana Maria Grilo Teodoro licenciou-se em Ciências Biomédicas pela UBI,
em 2016, e iniciou o mestrado em Ciências Biomédicas pela mesma
universidade (que ainda não concluiu). Atualmente está a frequentar
o Mestrado Integrado em Medicina. Já conta com a sua participação
em diversos concursos, com o projeto labXpert. Destaca-se o concurso
“Montepio Acredita Portugal”, de 2017, tendo chegado à SemiFinal, e o
concurso InovUBI, onde arrecadou o 2º prémio. De momento, o projeto
encontra-se em fase de desenvolvimento no UBIMedical.

Ana Carolina

Ciências Biomédicas
Ana Carolina Félix Rodrigues é licenciada em Ciências Biomédicas
pela UBI, desde 2016. Atualmente, frequenta o Mestrado em Ciências
Biomédicas, na mesma universidade, estando a realizar a sua tese na
área de Biomateriais e Engenharia de Tecidos. Já participou no concurso
“Angelini University Award”, no ano de 2016, com o projeto Lift4Move, que
foi um dos 15 finalistas. Conta ainda com a sua participação em diversos
concursos, com o projeto labXpert. Destaca-se o concurso “Montepio
Acredita Portugal”, de 2017, tendo chegado à SemiFinal, e o concurso
InovUBI, onde arrecadou o 2º prémio. De momento, o projeto encontra-se
em fase de desenvolvimento no UBIMedical.
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