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ABERTURA DO ANO LECTIVO 2005/2006 

Nota Informativa 

 

 

O Centro Regional das Beiras (CRB) da Universidade Católica Português (UCP) está apostado 

em desenvolver cada vez mais as suas actividades em Viseu, no âmbito de um ensino de 

excelência, juntamente com actividades de investigação e prestação de serviços, no sentido de 

melhor continuar a poder contribuir para a valorização da região, oferecendo aos jovens uma 

formação capaz de os preparar para poderem competir através do seu saber e formação com os 

licenciados de outras Instituições congéneres a nível europeu, o que é de importância decisiva 

nesta era da globalização. 

Em particular, no âmbito da Medicina Dentária, o CRB/UCP possui uma Clínica 

excepcionalmente bem equipada que permite oferecer aos alunos uma formação prática, única, a 

par de uma formação teórica de elevada qualidade. Esta licenciatura visa, ainda, a harmonização 

do ensino da área da Saúde na União Europeia e procura o desenvolvimento de acções de apoio à 

Comunidade no campo da Saúde Oral. 

No âmbito da licenciatura em Arquitectura, dispõe o CRB/UCP de um corpo docente 

altamente qualificado, com professores com experiência profissional reconhecida a nível 

internacional. Esta licenciatura dispõe de instalações adequadas e equipamentos modernos e 

sofisticados e usa uma pedagogia exigente e actual, que permitem conferir, aos futuros 

arquitectos, uma formação profissional de elevada qualidade, que liga o saber com o saber fazer. 

No âmbito da licenciatura em Serviço Social, pretende-se garantir uma formação académica 

consentânea com as exigências da actualidade. A par de um quadro docente qualificado, integra 

esta licenciatura, no seu currículo, espaços de consolidação da aprendizagem, tendo em conta a 

realidade sócio-profissional. Deste modo, o CRB/UCP está a desenvolver uma série de acções com 

diversas Instituições, por forma a ir ao encontro das expectativas dos alunos quanto a uma 

aprendizagem eficaz e competente, ao mesmo tempo que contribui e participa, deste modo, 

activamente no desenvolvimento local e regional, no âmbito da acção social. 

As restantes licenciaturas que são ministradas no CRB/UCP, no âmbito das Humanidades, 

Letras, Matemáticas Informática e Gestão, são cursos que têm formado centenas de profissionais, 
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que exercem as suas actividades em várias áreas do mercado de trabalho, com provas de 

profissionalismo e competência sobejamente reconhecidas. 

No âmbito das Letras, os estudos propostos pretendem constituir-se como pólos de 

investigação contínua, o que se reflecte nos programas de pós-graduação e mestrados que têm 

vindo a ser implementados em áreas como as literaturas e culturas, a história e o património, a 

comunicação, o ensino das línguas e a tradução. 

No que toca à licenciatura de Informática (Ensino), o CRB/UCP dispõe de meios técnicos e 

humanos adequados, os quais têm vindo a permitir a alunos oriundos de vários cantos do país, 

concluir as suas licenciaturas e exercer com êxito as suas actividades docentes no âmbito das 

escolas onde são colocados. 

Merecem uma nota de particular relevo os cursos de Mestrado em Administração e 

Organização Escolar que, desde 2000-2001, já diplomaram cerca de 150 professores. Este 

Mestrado é uma resposta às preocupações do Ministério da Educação e da sociedade civil de dotar 

as escolas portuguesas de gestores profissionais. Reunindo alguns dos melhores especialistas a 

nível nacional, o CRB/UCP está apostado em contribuir para a melhoria da Educação na Região 

Centro, continuando a formar docentes altamente especializados na gestão e administração das 

escolas. 

É dentro desta orientação que vai este ano lectivo de 2005/2006 funcionar, pela primeira 

vez, no Pólo da Figueira da Foz, o Mestrado em Administração e Organização Escolar, indo-se 

assim de encontro às pretensões manifestadas pelos docentes da área de influência daquele Pólo. 

Planeia-se, no futuro, poder vir a oferecer no Pólo da Figueira da Foz outros cursos de pós-

graduação/mestrados de entre os que funcionam em Viseu: Gestão, Educação Médica, 

Matemática, Gestão e Administração dos Serviços de Saúde e vários outros da área das Letras, o 

que dá uma ideia da determinação do CRB/UCP em prosseguir a missão a que se propôs. 

Esta orientação do CRB/UCP, que dá especial ênfase aos cursos de pós-graduações e 

mestrados, visa vir ao encontro das directrizes constantes do processo de Bolonha que apontam 

para que as universidades centrem, preferencialmente, as suas actividades no 2º ciclo de 

formação superior. 

Aproveita-se para informar que as candidaturas aos vários cursos de licenciaturas, pós-

graduações e mestrados ministrados no CRB/UCP se encontram abertas até 07 de Outubro de 

2005. 


