Palavras doReitor
1. Missão universitária
A II Bienal da Aprendizagem da Matemática, Língua Portuguesa e Tecnologias que a Uni-CV albergou de 24
a 26 de Setembro último foi uma iniciativa maravilhosa, uma vez que nos
propiciou a oportunidade de traduzir,
em mais um acto, a ideia de missão
universitária que defendemos. Mas,
para já, importa saber qual é a nossa
ideia de missão universitária.
A nosso ver, nada é mais pertinente,
para uma universidade que começa, do que criar aos seus estudantes
as condições de uma aprendizagem
bem-sucedida. Nada. E procurar fazer isso obriga a Universidade, neste
caso a nossa, a preocupar-se com a
questão do domínio pelos alunos dos
saberes que servem de base a todo o
seu itinerário na academia. Estamos
a falar de saberes críticos na equação do sucesso, daqueles que, se mal
adquiridos, inibem à universidade a
possibilidade de desenvolver um projecto de qualidade. Por conseguinte,
por ela se ter dedicado a estes saberes, estou tentado a dizer que esta II
Bienal não foi um colóquio qualquer,
inscrito no normal labor da nossa universidade. Antes, que se tratou de um
colóquio reclamado por uma questão,
diria, imperativa.
2. A Importância da Rede
Colaborativa
Esta batalha inicial e decisiva para a
qualidade, que é a de consolidar saberes basilares, numa época em que a
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boa formação se vem transformando
numa reivindicação legítima e num
direito, só pode ser ganha se lançarmos mão da busca de parcerias e da
inserção em coligações inter-universitárias. Tal diagnóstico valida, uma
vez mais, a nossa opção pelo ideário
de acção colaborativa e em rede que
proclamámos, desde o início, como
sendo o nosso lema. Tudo nos leva
a crer que, nas nossas condições,
que são as da insularidade, da micro-dimensão e da perifericidade, a
pertença às redes constitui um factor
incontornável de geração da excelência académica. Postas assim as coisas,
a rede cooperativa seria, então, não
uma dimensão excedentária à nossa
praxis universitária, mas antes, parte
constitutiva e integrante dela. De facto, a nossa própria experiência, que é
curta mas intensa, vem corroborando
inteiramente esta ideia inicial.
2.1. Rede Colaborativa
em Língua Portuguesa
Uma das afinidades que nos têm permitido a inserção em redes dinâmicas
de cooperação inter-universitária é
sem dúvida a língua e esta bienal é
um dos exemplos disso. Partilhamos
todos – quando digo todos refiro-me
às universidades públicas dos países da CPLP presentes nesta edição
– o interesse em fazer da nossa língua
comum um instrumento de primeira
grandeza na praxis universitária. Neste sentido, os desafios são de monta.
Senão vejamos. Não estaremos longe
da verdade, se dissermos que temos

ainda muito que caminhar para fazer equivaler o peso demográfico do
nosso idioma, que é enorme, ao seu
peso na produção científica, artística,
filosófica ou jurídica. Outra meta importante nos dias que correm é a de
aumentar, na internet, o peso relativo
de produtos educativos e científicos
em língua portuguesa.
Hoje, mau grado o incontestável domínio do inglês nesta matéria, registase o crescimento rápido da presença
no espaço virtual de tais produtos
elaborados por grupos linguísticos
como o espanhol e o chinês. Apesar dos progressos, sempre dignos
de menção honrosa, digamos assim,
reconhecemos todos, sem muita dificuldade, que a produção bibliográfica
das nossas universidades não circula
entre elas com facilidade, criando,
como seria desejável, uma apertada
rede de troca, cujo efeito de estimulação recíproca seria com certeza de
grande potencial. Persiste, ainda, um
défice de colaboração entre as nossas
universidades na forma como cada
uma ensina a nossa língua comum.
É, visando colmatar este espaço deficitário de trocas que, centrando-se na
problemática dos saberes fundamentais, se gizaram eventos colaborativos
como a Bienal cuja 2ª edição teve lugar entre nós.
3. Para uma virtuosa
interligação dos ciclos
Outra razão da nossa adesão entusiástica a este evento foi a estratégia a ele

subjacente para a construção da excelência académica. Por todo o lado,
nomeadamente no espaço lusófono,

se vem constatando que a deficiente
interligação entre o ciclo secundário e
o superior tem condicionado imensamente o trabalho das universidades.
Não tendo domínio das competências
fundamentais e transversais como o
da leitura, da expressão oral e escrita,
dos fundamentos da matemática e,
mais modernamente, das novas tecnologias de comunicação, as possibilidades de acesso e de sucesso dos estudantes na Universidade tornam-se
problemáticas. No entanto, quando as
instituições destes dois níveis de ensino não criam um espaço colaborativo, como ocorre amiúde, e se deixam
ceder à tentação de culpabilização
recíproca, o que acontece o mais das
vezes é o que se pode chamar, fautede-mieux, de “punição da vítima”, ou
seja, do aluno. É como alguém disse:
no ensino básico, o factor crítico de
sucesso é a qualidade do professor,
ao passo que, no ensino superior, é
exactamente o inverso. Assim sendo,
o efeito da baixa qualidade do aluno retroage imediatamente sobre as
possibilidades de a Universidade desenvolver um projecto de qualidade.
O mesmo é dizer bons alunos fazem
boas universidades.
Neste sentido, as universidades, estando preocupadas com o seu próprio desempenho, são induzidas a ser
solidárias com o Ensino Secundário,
numa espécie de paradoxo de se ser
altruísta por egoísmo. Isso lembra,
para introduzir um toque de humor
numa realidade que mais tem de dramático do que de cómico, um poeta
brasileiro que diz, cito de cor, que “se

o malandro soubesse como é bom ser
honesto, seria honesto só por malandragem”. Trocando em miúdos: se as
universidades quiserem melhorar os
seus indicadores de eficácia interna,
têm de estender a sua acção a montante, colaborando, ainda no ensino
secundário, na formação dos seus futuros e potenciais estudantes.
É como se a Universidade começasse
antes da Universidade. É, na verdade,
na interacção com os públicos liceais
que as universidades têm a oportunidade de desenvolver estratégias,
pedagogicamente consistentes, mas
ao mesmo tempo sedutoras e mobilizadoras, criando nos estudantes o
gosto genuíno pela aprendizagem da
matemática e da língua portuguesa,
dois saberes seguramente críticos na
equação do sucesso. A estratégia é
de criar vocações, de reconciliar o estudante com as disciplinas que, mau
grado serem fundamentais, aprendeu
ao longo da sua carreira a rejeitar ou a
conviver com dificuldades e sofrimento, quadro esse que, claro está, acaba
por gerar um desempenho sofrível,
tanto no sentido académico como
psicológico da expressão. A deserção,
explícita ou encapotada, é o comportamento mais comum nestas situações. Assim, vemos muitos alunos, na
hora de se candidatarem a um curso
superior, se sentirem obrigados a ter
que fazer escolhas “não escolhidas”,
que mais não são do que fuga à matemática ou à língua portuguesa.
4. O Imperativo de
Potenciar os nossos
Estudantes
Uma lógica muitas vezes aceite passivamente por muitas universidades

privadas, que pretendem fazer destas
pseudo escolhas (assentes mais no
constrangimento do que na liberdade, que faz passar como sendo opção,
o que na verdade mais não é do que
limitação) a base para a construção
das suas ofertas formativas. Como
universidades públicas que somos,
não podemos fazer o mesmo, sob
pena de nos furtarmos à parte da
responsabilidade social que nos é
acometida. Por força desta, estamos
“condenadas” a trabalhar cooperativamente para mobilizar os estudantes, reconciliando-os com estes saberes. Deste modo, poderão escolher
verdadeiramente os seus cursos, em
função das reais inclinações pessoais,
da estratégia de uma melhor inserção
no mercado de trabalho e da relevância dos mesmos para o país. Repito:
como universidades públicas, não
podemos tomar as fraquezas do sistema meramente como dados e muito
menos como oportunidades de negócio. A nosso ver, esta nossa opção
pela não aceitação passiva do baixo
desempenho dos estudantes em matemática e na língua portuguesa é de
grande relevância social no contexto
cabo-verdiano, mas também de elevada oportunidade.
Foi com este pano de fundo que, em
Julho próximo passado, remodelámos
a equipa reitoral, criando uma pró-reitoria para a articulação com o Ensino
Secundário e aderimos à organização
da 2ª edição da Bienal de Aprendizagem da Matemática, Língua Portuguesa e Tecnologias, em parceria estratégia com a Universidade de Aveiro.
O Reitor da Uni-CV
António Correia e Silva
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II Bienal de Matemática, Língua Portuguesa e Tecnologias da CPLP

O desafio
de aprender

A importância e o papel funcional da língua portuguesa, os problemas no ensino das
matemática, a aprendizagem inclusiva e o aprender com as tecnologias, aliado a um
modelo pedagógico de ensino/aprendizagem novo e às redes de aprendizagem foram
as questões pivot da II Bienal de Matemática, Língua Portuguesa e Tecnologias da
CPLP, realizada, na Praia, nos dias 24, 25 e 26 de Setembro.

A ministra da Educação e Ensino
Superior, Vera Duarte, anunciou
dois resultados esperados da Bienal
da Praia: primeiro, “que tenhamos
professores melhor preparados para
o ensino do português, da matemática e das novas tecnologias”, o que
poderá resultar em alunos mais próximo dessas matérias, com todas as
vantagens que isso tem para o próprio país.
Em Cabo Verde, um grande investimento está a ser feito através do projecto Amílcar Cabral que está a ser
implementado com o apoio do Brasil
e no âmbito do qual já foram preparados 40 professores de matemática,
bem como a nível do projecto José
Aparecido de Oliveira “Leituralizar”,
que capacita professores de português a terem formas mais atraentes
de ensinar o português, sem esquecer
outras iniciativas para atrair os estu-
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dantes, como é o caso das olimpíadas.
Para a Pró-Reitora da Uni-CV, Arlinda Cabral, além da troca de experiências sobre os sistemas de ensino de
Angola, Brasil, Cabo Verde, Portugal,
esta II Bienal permitiu criar redes de
colaboração, sinergias entre os países
da CPLP, para que as suas instituições de ensino superior possam partilhar o conhecimento para dar um
verdadeiro contributo para o sistema
educativo de cada país, aproveitando
as Novas Tecnologias.
A estratégia desta II Bienal, segundo António Batel, da Universidade
do Aveiro, é chamar a atenção para
a importância crucial dessas duas
disciplinas, pela voz de um conjunto de formadores, investigadores e
especialistas de matemática e português. Acredita que a união das duas

áreas tem o propósito de confirmar
que sem o domínio do português fica
difícil uma eficaz aprendizagem da
matemática, que se quer cada vez
mais moderna e mais próxima das
pessoas.
Centrar-se nos estudantes
Afinal, o que deverá mudar no ensino/aprendizagem da Matemática,
Língua Portuguesa e Tecnologias?
Uma das respostas veio do reitor da
Universidade Politécnica de Moçambique, Lourenço do Rosário, para
quem as estratégias estão e devem
mudar. Todavia, ainda se está no
plano dos debates e da conscientização de que alguma coisa tem que
mudar.
Para começar, as metodologias devem centrar-se nos estudantes, defende Lourenço do Rosário, para

quem os problemas a nível do ensino/aprendizagem de português e matemática são universais, uma vez que
o domínio da língua é, muitas vezes,
insuficiente, assim como o da matemática.
Na convicção de que dominando a
língua se poderá ler o que está à volta, retoma a necessidade de inovação
e mudança no ensino/aprendizagem
da língua, para dizer que, como língua oficial e sobretudo na educação,
o papel do português é contribuir para
a instrução das populações, quer no
sistema educativo, quer em programas de formação de superação.
O domínio do conhecimento nestes
países oficialmente faz-se através da
língua portuguesa, pelo que o desenvolvimento sócio-económico-intelectual e cultural na modernidade passa
também pelo domínio da língua ofi-

cial, fazendo com que a literacia nacional esteja intimamente interligada à
expansão da aprendizagem da língua
oficial e ao aprofundamento de seu
domínio.
O que se reivindica é o desenvolvimento de um modelo pedagógico
adequado ao ensino e aprendizagem
tanto do português como da matemática e das tecnologias e que permita, também, a sua aplicação a outras
áreas científicas, sendo certo de que
o elearning vem dar resposta a várias situações de dificuldades ou défice de acesso que urge por cobro no
mundo globalizado de hoje, graças a
plataformas que permitam aprender
e ensinar, contribuindo para uma sociedade da qual todos possam participar com equidade.

Melhorar o ensino
Após três dias de debate, investigadores, especialistas e professores de
Angola, Brasil, Cabo Verde, Portugal e Moçambique desafiaram-se a
trabalhar para a melhoria constante
do desempenho, da motivação, do
interesse e do modo de ser e de estar
tanto dos professores como dos alunos dessas disciplinas.
A melhoria da qualidade de ensino,
sobretudo o médio, constitui um dos
maiores desafios para os países presentes da Bienal da Praia, que insistiram na necessidade de continuar a
investir na formação académica, no
convívio com as novas tecnologias,
dando uma atenção especial às disciplinas de português e matemática.
Em termos de resultados concretos
desta II Bienal, o presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática

(SPM), Nuno Crato, propôs a realização de Olimpíadas desta disciplina no conjunto dos oito Estados que
integram a Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP).
A proposta foi recebida com agrado,
segundo confirmou António Batel
Anjo, docente na Universidade de
Aveiro e membro da Comissão Organizadora do evento, para quem o
desafio, agora, é proceder à sua institucionalização.
De resto, três ideias fundamentais
foram retidas da Bienal da Praia.
Primeiro, a necessidade de se fazer “uma discussão ampla” sobre as
questões da língua portuguesa”, um
idioma que é “vivo” e que está “em
permanente mudança”. Depois é a
vez de se pensar no acordo ortográfico

enquantopeça importante dessa mesma língua em constante mudança.
Do ponto de vista do ensino das tecnologias, os participantes entenderam que
é chegado o tempo de ser implementada a banda larga, que incorpore redes
de nova geração, para que interliguem
os diferentes povos e países. Estas,
como referiu António Batel, “devem
começar por ligar os diferentes centros
de investigação e de universidades e
criar uma que possa percorrer e ser o
suporte da troca de experiências”.
O objectivo fundamental no ensino
da Matemática nos “oito” diz respeito à utilização de software, portais e
objectos digitais como forma de dar
resposta a diferentes necessidades,
adaptando os conteúdos às realidades de cada país.
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Estudantes da Uni-CV beneficiam de

Iniciação científica no Brasil
Um grupo de 31 estudantes da Uni-CV frequentou, durante três meses, actividades de iniciação científica em universidades brasileiras.
A iniciativa realizou-se ao abrigo de um protocolo de cooperação que
a Universidade de Cabo Verde assinou com a CAPES, Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, do Brasil.

A mento à pós-graduação nas universidades desse país.

CAPES é uma agência brasileira voltada para o fo-

A Agência aposta nas actividades do programa de iniciação
científica enquanto um empreendimento que, sendo incentivado
na graduação, nas mais diversas áreas do conhecimento, constitui
uma forma seguramente poderosa de alimentar a pesquisa na pósgraduação. A experiência ao longo de anos tem atestado isso.
O programa funciona com pouca burocracia. Cada docente engajado em pesquisa e responsável por uma dada
disciplina na qual os alunos já tenham vencido um certo
percurso académico (por exemplo, os dois primeiros semestres lectivos), após constatar aquele ou aqueles discentes que se destacam pelo interesse, dedicação e excelente
desempenho, faz-lhes um convite para a participação em
seu projecto particular, conforme disponibilidade de vaga.
Caso haja vários alunos interessados e com perfil de pesquisadores em potencial, o professor então realiza uma
selecção autonomamente, podendo consistir de um teste/
prova de conhecimentos na área específica de seu projecto
e um teste/prova de proficiência em uma língua estrangeira (pertinente para a área).
Ao ingressar no programa, o aluno recebe uma bolsa e assina um contrato de um ano, mediante o qual se compromete a dedicar-se à pesquisa, a apresentar os resultados
obtidos nesse evento científico especialmente preparado
para esse fim, num formato próprio, a apresentar num relatório parcial, decorridos seis meses, e um relatório final,
após um ano.
A experiência de professores tutores de alunos no âmbito desse programa tem-se mostrado funcional. Aliás, os resultados
indicam que os alunos que passaram pela iniciação científica
não apenas têm, em geral, apresentado um desempenho de
destaque em relação aos seus pares, como também, têm de-



Revista Uni-CV

Julho de 2009

Marcelo Galvão Baptista*

senvolvido habilidades em pesquisa e obtido resultados superiores aos demais nas selecções para mestrado e doutorado.
Apoio do Brasil
A Universidade de Cabo Verde assinou com a CAPES, no
início deste ano, um protocolo de cooperação que prevê,
dentre outros aspectos, a inserção de 40 alunos, de diversas áreas, em actividades de iniciação científica em universidades brasileiras, nos meses de Agosto e Setembro.
Para dar andamento a esse processo, a Uni-CV elaborou
uma proposta de critérios relativos à selecção dos candidatos à iniciação científica no Brasil, à inserção dos mesmos em universidades de acolhida e aos procedimentos a
adoptar após a realização das actividades do programa.
Vários foram os critérios trabalhados para a escolha dos
alunos que beneficiaram desta primeira experiência de
iniciação científica, destacando-se, dentre outros, a necessidade de um contrato entre a Uni-CV e o discente seleccionado para participar na iniciação científica em que
este expressamente se comprometerá a dispor de 20 horas
semanais para a pesquisa desenvolvida pelo docente da
universidade de acolhida (no Brasil), bem como de idêntica carga horária para actividades complementares.
O aluno deve, igualmente, apresentar ao coordenador do
curso, após o retorno à Uni-CV, um relatório descritivo do
desempenho durante a realização das actividades, num formato próprio, criado pela instituição, com a avaliação do
docente tutor e apresentar os resultados obtidos num evento
científico formatado para esse fim, após o retorno à Uni-CV.
Paralelamente, tem de submeter, à apreciação do docente
tutor, a proposta de elaboração de um artigo para publicação
em revista científica cabo-verdiana, brasileira ou estrangeira,
como resultado da pesquisa desenvolvida.

Aprovada a proposta e, para materializá-la, o Reitor constituiu uma comissão, formada por docentes das unidades
orgânicas na Praia e em Mindelo. Com apoio imprescindível dos coordenadores e dos presidentes, a comissão procedeu à selecção dos candidatos, tendo obtido uma lista
inicial de mais de cinquenta discentes e uma lista final de
quarenta, que foi então submetida pelo Reitor à CAPES,
no início de Abril passado.
Após isso, essa Agência sinalizou a aceitação desses candidatos por diversas universidades do Brasil, o que ficou confirmado no dia 25 de Maio, com o envio à Uni-CV da relação dessas universidades, bem com a identificação dos orientadores
disponíveis, consoante as áreas de interesse demandadas.
A segunda etapa do processo caracterizou-se pelos procedimentos de inscrição dos discentes contemplados, para

conhecimento dos orientadores e universidades acolhedoras, bem como pelos devidos acertos em termos dos cuidados a observar durante o desenvolvimento das actividades
de pesquisa e após o retorno ao país.
Há muita expectativa, na Uni-CV, quanto ao êxito do
desempenho dos discentes no Brasil, honrando, assim, o
protocolo assinado com a CAPES, o que poderá aumentar
a probabilidade de outros estudantes virem a ser premiados da mesma forma, num futuro breve, e dignificando
cada vez mais a nossa instituição.
Esse acordo com a CAPES constitui mais um passo rumo à
consolidação da Uni-CV como uma instituição pública que
aposta no facto de que o ensino de qualidade necessariamente deve ter a pesquisa científica como sua fiel parceira.
*Presidente do DCSH
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Por universidades brasileiras
Ao todo, foram, para este primeiro programa, 31 estudantes: 19 da Praia e 12 de São Vicente, 21 raparigas e
10 rapazes. Frequentam os cursos de educação infantil,
nutrição, língua inglesa, língua francesa, língua portuguesa, didáctica e linguística, matemática, engenharia,
biologia, filosofia, história e química.
Foram universidades acolhedoras dos estudantes da
Uni-CV a UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFU- Universidade Federal de Goiás, a
UFSCar - Universidade Federal de São Carlos (interior
do Estado de São Paulo), a UFU - Universidade Federal de Uberlândia (interior do Estado de Minas Gerais),
a UFAL - Universidade Federal de Alagoas, a UFVJM
- Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha (interior do Estado de Minas Gerais) e a UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina.
De 2 de Agosto a 5 de Outubro, a CAPES garantiu aos estudantes da Uni-CV uma ajuda financeira de 300 reais mensais, igual quantia para a sua instalação no Brasil e seguro
de saúde, para além de terem sido encaixados nos projectos
de iniciação científica em grandes universidades brasileiras.

De regresso a Cabo Verde, os 31 alunos vão reunirse num Congresso de Iniciação Científica, promovido
pela Uni-CV, para apresentarem os resultados desse
projecto pioneiro, o que vai acontecer nos dias 15 e
16, na Praia.
O I Congresso de Iniciação Científica da Uni-CV tem por
objectivo principal proceder à divulgação de trabalhos
de pesquisa realizados por alunos de graduação que frequentaram cursos de iniciação científica nessas universidades brasileiras, proporcionando a troca de informações
e experiências em ambiente propício.
Propõe-se, igualmente, incentivar e estimular o desenvolvimento da vocação para os campos da ciência e
tecnologia em alunos de graduação, por meio de participação em projectos de pesquisa, qualificar o corpo
discente de graduação para o seu futuro ingresso nos
programas de pós-graduação, aprimorar o processo de
formação de profissionais para actuação nos diversos
sectores da sociedade e estimular os docentes-investigadores a integrar os estudantes de graduação no processo de investigação científica.

Julho de 2009

Revista Uni-CV



N

o dia 16 de Janeiro de 1832,
o jovem naturalista Charles Darwin desembarcou do
navio britânico Beagle e pisou pela
primeira vez na ilha cabo-verdiana
de Santiago. Ele visitou e comentou
no seu diário (publicado em 1845) o
Porto da Praia, Ilhéu de Santa Maria
e o Plateau entre outros locais. Depois
viajou em cavalo para Ribeira Grande (Cidade Velha) e, mais tarde, também para São Domingos. Foi lá que
ele observou um grupo de raparigas
a dançarem e cantarem o batuque e
notou a beleza e força dos movimentos. O futuro pai da teoria da evolução também recolheu muitos especímenes biológicos aqui em Santiago,
inclusive um polvo, uma passarinha,
entre outros espécies endémicas que
logo depois foram enviados para estudo mais profundo em Inglaterra. A viagem inteira dele tinha duração de cinco
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anos e mais tarde faria grande parte da
formação das ideais principais do livro
A Origem das Espécies (1859).

que chegaram na semana passada
para percorrerem os caminhos do seu
antepassado afamado.

Este ano é o Ano Internacional de
Darwin, o qual marca ambos o segundo centenário do nascimento dele
e os 150 anos desde a publicação
de A Origem das Espécies. Sendo
uma parada cedo e significativa da
viagem do Beagle, Cabo Verde tem
sido também a participar nas actividades mundiais para homenagear o
grande naturalista, geólogo, escritor,
e pensador. Desde o início do ano, a
Universidade de Cabo Verde e outras
instituições como o Centro Cultural
do Brasil e a Câmara Municipal da
Praia têm contado com um leque de
palestras, publicações e eventos neste
âmbito. O mais recentemente, visitaram o país dois tetranetos de Darwin,
o Randal Keynes e a Sarah Darwin,

Os dois descendentes são também envolvidos nas ciências biológicas: A Sarah Darwin é doutorada em botânica
e em particular estuda a flora das Ilhas
Galápagos; o Randal Keynes é escritor, ambientalista e orador na área de
biologia, ambientalismo e a biografia
do Darwin. Keynes escreveu o livro
Annie’s Box (A Caixa da Annie) sobre
a importante relação entre Darwin e
a sua filha durante os anos antes da
publicação de A Origem das Espécies.
Esse livro foi também adaptado para
um filme, o qual foi renomeado Creation (A Criação) e já estreou no dia 10
de Setembro em Toronto, Canadá. A
Sarah Darwin está também a viajar
com a tripulação do navio holandês
Stad Amsterdam, que está agora a se-

Tetranetos “descobrem” as ilhas
guir a rota marítima do Beagle, mas
dentro do prazo de um ano ao invés
de cinco. No entanto, ela chegou a
Cabo Verde por avião com a equipa
de filmagem do projecto holandês (a
ser emitido por o canal de televisão
holandesa VPRO) poucos dias antes
do navio para participar em todas as
actividades planeadas.
No dia 17, quinta-feira, o Randal Keynes chegou à Praia e visitou a escola
primária Nova Assembleia na Achada
Santo António com a Doutora Ana
Maria Fonseca Hopffer Almada, professora de biologia na Uni-CV. Aí os
jovens alunos cantaram uma morna e
demonstraram o batuque, como replicação da experiência do Charles Darwin mesmo. Seguiu uma sessão de
questões, em qual os alunos tiveram
a oportunidade de perguntarem sobre
quem era o Darwin e exactamente o

que é que ele fez. A tarde, o Sr. Keynes combinou com a parente dele,
Sarah Darwin, e a equipa holandesa
para uma visita às árvores baobá na
comunidade rural de Trindade. Aí
eles foram filmados enquanto mediam o tronco da árvore mais grande,
também em replicação do Darwin.
Na sexta-feira, dia 18, o Sr. Keynes visitou o Liceu de São Domingos para
uma sessão com os docentes daquela
instituição. Comentou que quer “desenvolver uma rede de escolas por todo o
mundo, especialmente nos países onde
o meu antepassado visitou, que encorajará o estudo de não apenas os descobrimentos de Darwin mas também
as próprias investigações cientificas de
todos os alunos participantes.”
Logo depois, a partir das 19h00, os
dois tetranetos combinaram de novo

para uma visita para Cidade Velha e
Ilhéu de Santa Maria. Seguiram então
à cerimónia da inauguração da nova
Avenida de Charles Darwin no bairro
de Lém Cachorro, onde foi colocada
uma placa que comemora a passagem
dele pela Cidade da Praia em 1832.
No sábado, dia 19, chegou o navio
holandês Stad Amsterdam, o qual até
terça-feira, 22 de Setembro, fica ancorado no Porto da Praia. A tripulação também recebeu alunos da escola
Nova Assembleia hoje, dia 21, com a
participação da Dra. Almada e outros
representantes da Uni-CV.
Ambos os descendentes de Darwin
contaram os seus agradecimentos
ao conhecerem Cabo Verde, o povo
crioulo, e mais um dos caminhos fascinantes que o tetravô deles passou
há tantos anos atrás.
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A

Entrevista

promessa é
do Magnífico

Reitor da Universidade
de Cabo Verde,
António Correia e Silva,
que promete, para o
presente ano lectivo,
mais qualidade,
melhores condições de
ensino/aprendizagem e
maior engajamento de
toda a academia em
prol de uma Uni-CV cada
vez mais ao serviço dos
cabo-verdianos.

Para 2009/2010

Mais e melhor
Universidade
12
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Neste terceiro ano lectivo do ensino superior público em Cabo Verde, como pretende a Uni-CV marcar
a diferença?
- Em vários sentidos: estamos a abrir agora o ano lectivo, a
nível das licenciaturas. Do ponto de vista curricular, vamos ter
todo um trabalho que se completa agora: os cursos vão estar
formatados de forma eficiente, com um grande cuidado em
termos de sequência e em termos até de transparência. Mas
os cursos vão, também, ter uma grande aposta em termos de
recursos de apoio: mais laboratórios, mais bibliotecas e mais
recursos electrónicos de aprendizagem para os nossos alunos.
Vamos, igualmente, estar com um claro reforço do nosso staff
docente. Por via de um acordo com o Estado Português, temos
uma espécie de embaixada académica portuguesa, que trará à
Uni-CV, no ano lectivo que vai começar, 20 doutores, que são
professores seniores, muitos deles têm experiência docente e
de investigação, que irão estar aqui, de forma mais permanente e não em estadias de curta duração.
Por outro lado, o concurso para a selecção e recrutamento

Contudo, o nosso desafio é que o crescimento quantitativo
seja correlativo ao crescimento qualitativo. Quer isso dizer
que, à medida que a Uni-CV aumenta vagas, aumenta, também, a qualidade dos seus produtos académicos, pela via da
aposta no pessoal docente, de investimentos nos recursos
pedagógicos e, também, do mecanismo da selecção dos alunos privilegiando o mérito.
Esse é um ponto importante, porque somos a única instituição que o faz, isto é, não aceitamos um aluno porque temos
que preencher vagas, porque ele representa a possibilidade
de propinas ou para viabilizar a instituição. Fazemo-lo numa
clara aposta na qualidade e queremos, deste modo, continuar a desenvolver mecanismos de selecção e de aferição
do mérito, através das provas de ingresso.
Nas disciplinas nucleares as performances dos alunos
são baixas. Como pode a Uni-CV contribuir para o desenvolvimento das competências nessas matérias?
- A nossa missão é introduzir a qualidade, tendo em conta
a nossa realidade. A única via que achamos legítima é tra-

"O novo modelo pedagógico é um instrumento fundamental,
uma vez que fixa os padrões de interacção pedagógica entre
professores e alunos, não deixando que a qualidade da mesma varie
aleatoriamente em função de cada professor e de cada aluno..."
de docentes deste ano vai permitir o upgrade do nosso perfil
docente, quer em termos de grau académico, mas também
em matéria de habilidades de investigação.
Tudo isso, com certeza, propiciará uma interacção pedagógica de um nível superior àquele que vimos tendo ultimamente. Há, portanto, um salto qualitativo na nossa instituição. Há recursos que não são, propriamente, pedagógicos
que ajudam a frequência e o sucesso na Universidade, que
são os recursos ligados à acção social. Vamos investir num
conjunto de programas, nomeadamente cantinas, acesso às
residências, acesso aos cuidados médicos para os nossos
alunos, condições que podem ajudar a um melhor desempenho dos mesmos na academia, o que redunda, a nosso
ver, em mais e melhor Uni-CV.
Nesse processo, a qualidade da oferta e dos serviços
pretende ser a meta de sempre da Uni-CV.
- Sem dúvida. A questão quantitativa é importante, uma vez que o
nosso papel é aumentar a acessibilidade social ao ensino superior
e, assim, oferecer mais vagas à sociedade cabo-verdiana.

balhar, de perto, com o ensino secundário para a melhoria
e é isso que estamos a fazer. Na nossa última remodelação,
criámos uma pró-reitoria para a articulação com o ensino
secundário e temos estado a promover a cooperação para
a aquisição de competências de trabalhar com alunos do
ensino secundário.
A organização da II Bienal de Matemática, Língua Portuguesa e Tecnologias da CPLP espelha, claramente, a nossa opção em investir no reforço das competências de base.
Fazemos isso porque acreditamos que é possível fazer um
ensino superior de qualidade, contornando as dificuldades.
Não acreditamos que as escolhas reais dos alunos sejam por
cursos que não têm a ver com a matemática ou a língua
portuguesa como disciplina fundamental. Achamos que,
por insuficiência do sistema, a procura está enviesada e que
a melhor forma de encararmos a realidade é trabalharmos
para que os alunos possam, realmente, escolher os seus cursos não em função das suas insuficiências, mas em função
das suas inclinações e das suas vocações. É essa a nossa
vontade e o nosso compromisso.
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Aposta na investigação
Uma grande aposta da Uni-CV está na construção
do conhecimento e o projecto de iniciação científica
em curso é a resposta a essa ambição?
- Entendemos que uma dimensão constitutiva da qualidade
na Universidade é a investigação. A investigação qualifica a
universidade e nós entendemos que, nas nossas condições,
mais do que importar um discurso sobre a investigação científica, mais do que ter uma ou outra pessoa de grande craveira na instituição, que seria apresentada como troféu, é
investir em programas de formação de futuros cientistas.
E quisemos começar pela iniciação científica dos alunos que estejam na graduação. Temos um acordo com a CAPES, Agência Brasileira de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior, no quadro do qual enviamos, anualmente,
40 alunos para fazerem estágios de iniciação científica junto de
laboratórios das universidades brasileiras.
No retorno desses alunos, organizaremos congressos, colóquios,
de modo a que essa experiência possa disseminar-se no quadro
da nossa Universidade. Como frutos desses congressos sairão publicações que, depois, serão apresentadas à sociedade.
As publicações da Uni-CV são outro aspecto importante da
investigação. Entendemos que a investigação só faz sentido
quando ela produz resultados concretos e estes são difundidos por via de colóquios ou publicações. A Uni-CV tem
apostado numa linha de edição, de modo a devolver à sociedade a produção científica aqui realizada.
A investigação é também garantida pela pós-graduação. Como garantir a sustentabilidade destas ofertas?
- Desde o início, a pós-graduação foi a nossa opção. Somos,
sem dúvida, a universidade que tem mais cursos de investigação, tem a pós-graduação como um nível importante da
sua oferta formativa e essa opção decorre da nossa ideia de
que o futuro da nossa Universidade passa, necessariamente,
pela formação de mestres e doutores e pelo lançamento de
linhas de investigação.
Só assim, a Uni-CV e o ensino superior, em geral, terão
sustentabilidade, visto que a pós-graduação é o mecanismo
pelo qual a Universidade se constrói, ao mesmo tempo que
a vemos como uma aposta à necessidade de especialização
que começa a surgir na nossa sociedade.
Uma grande parte dos cursos de pós-graduação, lançados no primeiro ano, está a ter, hoje, segundas edições, o que mostra todo
um esforço da Uni-CV em garantir a oferta e em perenizá-la.
Se começámos a fazer pós-graduação com parcerias com outras
instituições – e parceria pode até ser um eufemismo, uma vez que,
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em certas áreas, os docentes, na sua maioria, provinham de outras
universidades – o certo, porém, é que, em vários cursos, a nossa
quota de participação vai subindo gradativamente até atingir a
autonomia, graças à pós-graduação que tem permitido formar os
nossos mestres, podendo depois seguir para um programa doutoral. Isso significa que tanto formamos para o mercado de trabalho, como formamos para serem docentes na Universidade, que
tem estado a procurar aqueles que têm mais perfil académico, de
modo a integrarem o corpo docente.
Corpo docente
E quais seriam as exigências para o corpo docente?
- Primeiro, por capacitação do nosso staff docente, pelo aumento de exigência nos novos ciclos de recrutamento e pela
implementação de um estatuto de docentes assente, essencialmente, na avaliação do mérito. Como sabe, a qualidade dos
docentes não é apenas uma questão de grau académico, mas
é, sobretudo, uma prática permanente, que deve ser avaliada
e, em função desta avaliação, o docente deve ser classificado.
Com o apoio de um novo modelo pedagógico.
- Com certeza. O novo modelo pedagógico é um instrumento
fundamental, uma vez que fixa os padrões de interacção pedagógica entre professores e alunos, não deixando que a qualidade
da mesma varie aleatoriamente em função de cada professor e
de cada aluno, o que vai facilitar a avaliação do desempenho do
professor, porque há indicadores pré-estabelecidos.
Por outro lado, vamos contar com uma plataforma informática
já criada e que vai permitir a interacção pedagógica e a comunicação entre professores e alunos, o que significa que a sala de
aula não será mais o espaço exclusivo de aprendizagem.
Que Universidade vamos ter neste ano lectivo de
2009/2010?
- No ano lectivo que começa, vamos ter uma Universidade
em processo rápido de qualificação, que seja gerida com
inteligência e com eficácia e onde a aprendizagem é estimulada e facilitada por um conjunto de meios. Uma universidade internacionalizada e participante de várias redes
internacionais de colaboração.
Uma Universidade ligada à sociedade através da relevância
da sua oferta formativa, mas através da relevância também
de um programa de investigação e de extensão.
Uma Universidade que seja também lugar de formação cidadã, uma vez que a nossa missão não se resume à formação para a profissão, portanto, uma Universidade onde
se discutem os grandes temas da sociedade e do mundo e
onde alunos e professores desenvolvem o gosto pelo conhecimento e pela transmissão do conhecimento.
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O (EFEITO) PIGMALEÃO NA SALA DE AULA
vam o comportamento destes. Consequentemente, a expectativa positiva
de sucesso formulada aos alunos ditos
“fracos” acabava por materializar-se
num elevado rendimento escolar e que,
pelo contrário, a expectativa negativa
comunicada aos estudantes ditos “excelentes”, afectava negativamente os
seus rendimentos escolares.

Albino Luciano Silva
Quando os homens consideram
as situações como reais, elas serão reais nas suas consequências.
(William I. Thomas)

O Pigmaleão é uma figura da mitologia
grega. Um rei e exímio artista que esculpiu a mulher ideal e por ela se apaixonou, implorando comovidamente
a Vénus — Deusa do Amor — que a
desse vida e o pedido foi atendido. Na
educação, a figura do Pigmaleão é utilizada como analogia ao poder que se
atribui aos educadores, sobretudo, aos
professores de operarem autênticos
prodígios nos seus alunos ao comunicarem-lhes expectativas positivas de
realização escolar.
Extrapolando o campo da mitologia
para o da arena da investigação científica, “o poder mágico” das expectativas de auto-realização foi retomado,
em 1968, por dois psicólogos — Rosenthal e Jacbson — numa obra clássica: O Pigmaleão nas escolas.
Neste livro, os autores relançaram
uma discussão pertinente acerca do
papel (que se crê fundamental) dos
professores e educadores na relação
pedagógica. Tentaram explanar que
as expectativas dos professores quando transmitidas (de forma implícita
ou explicita) aos alunos influencia-
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Com efeito, o limite do efeito Pigmaleão é discutível. A investigação diz
que o mesmo é moderado. Assim
sendo, o importante a reter nesta análise é a compreensão da forma como
os alunos captam as mensagens dos
professores e se deixam influenciar.
Pois, é tido como seguro que os docentes interagem com os alunos de
forma diferenciada, consoante as expectativas que neles depositam o que
torna evidente que as suas profecias
são auto-realizaveis.
Ou seja, se considerarem que um
aluno é inteligente tudo vão fazer
para provar que o é; se pelo contrário, acharem que o mesmo é pouco
dotado para aprender, acabam por
ter razão. Neste quadro, a prática da
sala de aula reflecte alguns desequilíbrios provocados pelos professores. Estes, por exemplo, concedem
tempos distintos aos alunos para
responderem às questões formuladas; reforçam apropriadamente
apenas alguns alunos; exigem dos
alunos de forma desigual, ignorando aqueles que, porventura, mais
precisam; dão mais confiança a
certos alunos em desfavor de outros com iguais direitos, bem como
scaffolding (andaimes/escadas, na
teoria de Vygotsky) para realizarem
eficazmente a aprendizagem, entre
outras situações.
Efectivamente, como é público e
notório, as escolas estão repletas de
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alunos oriundos de diversas classes
sociais — fruto da massificação do
ensino —, sendo que a maioria destes chega à sala de aula com “backgrounds limitados”, ou seja, com o
tipo de conhecimento não valorizado
pela escola tradicional. Esta realidade impõe, uma vez mais, aos professores o desafio de combaterem o
efeito da violência simbólica e da reprodução das desigualdades sociais,
promovendo, assim, a igualdade de
oportunidades e de sucesso escolar
a todos os alunos (conforme indica o
princípio das escolas eficazes).
Consequentemente, o reconhecimento de que o professor é mensagem e
que a sua interacção na sala de aula
é altamente selectiva constitui, senão
uma via privilegiada para a mudança
desejada da prática docente rumo ao
efeito Pigmaleão, ao menos elementos importantes para uma interrogação fundamentada. Pois, o teorema
de Thomas, sociólogo americano,
confirma o que já desconfiamos —
que somos aquilo que acreditamos.
Portanto, “quando os homens consideram as situações como reais, elas
serão reais nas suas consequências”.
O legado do Pigmaleão continua actual e objecto de respeito. Apoiada
na ficção, a realidade tem registado
progressos assinaláveis de alunos
regulares que, de repente, se tornaram excepcionais e obras que se
realizaram porque os seus autores
desafiaram o pessimismo da razão
e apostaram fortemente no optimismo da vontade. Deste modo,
acreditar na transformação da sala
de aula numa oficina de oportunidades (num mundo marcado pela
desigualdade de oportunidades)
é, também, uma profecia de realização possível desde que cada um
inove na sua abordagem...

Uni-CV em números
O número de estudantes da Uni-CV cresceu,
aproximadamente, em 16%, de Novembro
desde 2006, altura da sua criação (Tabela 1).
No ano lectivo findo, contou com 3.263 estudantes inscritos: 2.280 em cursos de licenciatura, 327 de mestrado, 419 de bacharelato e
232 nos cursos de estudos superiores profissionalizantes, CESP. O número de professores,
José Marques
licenciados, mestres e doutores, também tem
aumentado, de ano para ano.
O projecto da Universidade de Cabo Verde é uma aposta ganha.
Em menos de três anos após a sua criação, a Uni-CV conseguiu
não só garantir uma melhor organização do ensino superior público, como também trouxe uma nova dinâmica para a sua expansão, permitindo à actual geração de estudantes oportunidade
de frequentar o ensino superior no país.
A oferta diversificada nos diversos níveis de ensino superior veio
permitir à Uni-CV aumentar o número de vagas nos cursos de licenciatura, mestrado e dos cursos profissionalizantes e reorientar
a procura dos cursos.
A oferta no ano de 2008/2009 consistiu em, aproximadamente,
60 cursos: cinco CESP (Cursos de Estudos Superiores Profissionalizantes), nove bacharelatos, 35 licenciaturas e 11 de mestrados para os 3.263 estudantes inscritos, dos quais 1.650 (50,5%)
são do sexo feminino, o que representa, em termos globais, a
existência de uma ligeira disparidade de género na procura dos
cursos ministrados nas então unidades associadas.
Neste novo ano lectivo, o numero de estudantes da Uni-CV poderá chegar aos quatro mil. Um total de 64 cursos foram disponibilizados, sendo 23 no nível de licenciatura, 14 mestrados,
uma especialização e um doutoramento, para além de 14 complementos de licenciatura e 13 CESP.
Concurso às vagas
Um total de 2.000 alunos concorreu às 931 vagas disponibilizadas no ano lectivo findo, tendo as Ciências Exactas, Engenharias
e Tecnologias ficado com 306 vagas e as Ciências da Natureza,
da Vida e Ambiente 245 vagas. Para as Ciências Sociais, Humanas e Artes ficaram 260 vagas enquanto às Ciências Económicas,
Jurídicas e Políticas couberam 120 vagas (Gráfico 1).

Dos candidatos, apenas 739 (37,7%) estudantes conseguiram inscrever-se nos cursos de licenciatura disponibilizados, representando
uma taxa de ocupação de vagas de 79,3% das vagas propostas.
Em termos globais, inscreveram-se nos produtos académicos da
Uni-CV 1.213 estudantes, 63% dos quais nos cursos de graduação (762), 18% em cursos de mestrado (219) e 19% nos CESP.
Esta distribuição reflecte a preferência pelas áreas tecnológicas,
com ênfase para as engenharias civil e informática, bem como
pelas Ciências da Vida, destacando-se a enfermagem e as ciências biológicas, variante saúde. Nas Ciências Humanas, a escolha
tem recaído sobre as línguas estrangeiras, inglês e francês, e, a
nível das ciências económicas e jurídicas, as áreas prioritárias têm
sido administração e gestão.
Corpo docente da Uni-CV
Até agora, o corpo docente da Uni-CV foi composto maioritariamente por pessoal com nível de licenciatura (53%), num universo
de 297 professores. Regista-se, contudo, um aumento considerável a nível de mestres, que passaram de 70 para 109, em 2008,
e também doutores actualmente em número de 17, mais oito do
que em 2007(Gráfico 2).
No ano que começa, esta oferta vai melhorar consideravelmente,
sobretudo se se tiver em conta que mais 20 doutores virão enriquecer o quadro de docentes da Universidade. O aumento de
professores com mais qualificações é o resultado da política da
Uni-CV de melhoria da qualidade dos processos de recrutamento
e de capacitação/qualificação do corpo docente. Uma outra conquista reside no facto de estar a reduzir, de ano para ano, o número de docentes com vínculo a tempo parcial como mecanismo
de fortalecimento das capacidades dos recursos humanos.
Todo esse esforço tem por objectivo, a curto e médio prazos, adequar a gestão universitária aos desafios da excelência académica
e continuar a aposta em conceber ofertas formativas inovadoras
e de acordo com as necessidades do país.
São, ainda, desafios futuros da Universidade de Cabo Verde melhorar as condições de aprendizagem e, em geral, assegurar que
as actividades de ensino, investigação e extensão sejam orientadas no sentido da promoção da excelência académica, como
manda a missão da Universidade Pública.

Tabela 1. Evolução da distribuição de estudantes
Gráfico 2: Evolução do corpo docente
por produtos académicos, ano lectivo 2008/09
Gráfico 1: Distribuição da procura por unidade orgânica após a criação da Uni-CV
Ano Lectivo
Produtos Académicos
da Uni-CV

2006
/07*

2007
/08*

2008
/09*

TCMA

Total de Efectivos
discentes da Uni-CV

2351

2807

3263

16%

Cursos
Profissionalizantes

232

Bacharelato

799

557

Complemento
Licenciatura

67

44

1457
28

Licenciatura
Mestrado

257;
35%
144;
19%

419

-28%

1961

2280

23%

245

327

242%

Fonte: GPGP/Uni-CV, 2008/09

Departamento de Ciências e
Tecnologias

111;
15%

Departamento de Ciências
S ociais e Humanas

Departamento de Engenharias e
Ciências do Mar

227;
31%

Fonte: GPGP/Uni-CV 2009

Escola de Negocios e Governação

Fonte: GPGP/Uni-CV 2008
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Vulcanologia
no centro das atenções da Academia
António Querido*

O Observatório
Vulcanológico de Cabo
Verde, OVCV, criado
através de um protocolo
de parceria assinado,
em Novembro de 2008,
entre a Uni-CV, o
Instituto Tecnológico e
de Energias Renováveis
(ITER), das Canárias,
o Serviço Nacional
de Protecção Civil
(SNPC) e o Laboratório
de Engenharia Civil
de Cabo Verde (LEC),
foi oportunidade
para transformar a
monitorização do
vulcão do Fogo numa
actividade científica
estimulante e, ao mesmo
tempo, gratificante, de
modo a garantir não
só o tratamento de
dados importantes para
a prevenção do risco
como a protecção das
populações.
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O OVCV é uma iniciativa endógena
mobilizadora de sinergias e competências nacionais tendo como objectivo
a monitorização contínua e periódica
de informações sobre a geoquímica,
sismicidade e outras alterações geofísicas do complexo eruptivo da ilha
do Fogo. O Observatório constitui,
assim, um espaço onde todas instituições nacionais e internacionais
com competências científicas e recursos humanos capacitados nesta
matéria são chamados a colaborarem numa perspectiva primeira de
protecção de vidas humanas.
As observações do Vulcão do Fogo
entre e durante erupção vulcânica
permitirão um melhor conhecimento
da natureza dos sinais precursores à
uma erupção bem como a compilação de dados para a caracterização
do comportamento do vulcão e para
a redução e a mitigação dos riscos
vulcânicos em Cabo Verde. Por
conseguinte, a formação e a sensibilização da população cabo-verdiana sobre o vulcanismo e os riscos associados ao vulcanismo serão
um dos principais eixos de actuação
deste Observatório.
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Propõe-se tornar-se num pólo multidisciplinar capaz de mobilizar projectos e cientistas internacionais de
modo a também poder incrementar
a sua produção científica e contribuir
para um maior conhecimento dos sistemas vulcânicos a bem das gerações
vindouras e da humanidade. Neste particular, o papel reservado ao
SNPC é de suma importância, quer
na mobilização e coordenação das
sinergias nacionais, quer na recolha e
disseminação das informações junto
dos cidadãos.
Terá, desde modo, um programa de
actividades próprio e as acções serão
desencadeadas a nível de cada instituição devendo estas, com o apoio
do Estado de Cabo Verde, criar as
condições necessárias para fornecerem as informações recolhidas em
tempo real ao SNPC.
Ao decidir participar nesta parceria,
com outras instituições nacionais,
a Uni-CV quer, sobretudo, trazer as
suas competências nos domínios
da geologia e da vulcanologia e, ao
mesmo tempo, criar as bases para o
desenvolvimento de um programa

robusto de monitorização em geoquímica, estribado num curriculum adequado e que permite o envolvimento
dos estudantes cabo-verdianos em
programas científicos de mestrado e
doutoramento, bem como o alicerçar
de recursos tecnológicos e de especialistas no domínio da vulcanologia.
Pretendemos, ainda, contribuir na
formação de competências no domínio de ciência e Sistemas de Informação Geográfica (SIG), que servirá
como elemento de integração de
dados provenientes das diversas instituições nacionais. A nossa participação no OVCV permitirá, ainda, o desenvolvimento de linhas de pesquisas
nos domínios de avaliação de riscos
geológicos, movimentos de massa e
a desgasificação.
Gradualmente, a Uni-CV irá criar as
condições para o estabelecimento
de novas áreas científicas. Entendemos que a monitorização do vulcão
do Fogo é uma actividade científica
estimulante e, ao mesmo tempo, gratificante, pois visa o tratamento de
dados importantes para a prevenção
do risco e a protecção das popula-

ções. Estamos convictos que isto só
será possível com o apoio dos nossos
parceiros e colaboradores, mas com
uma assunção plena das instituições
nacionais na persecução das actividades rotineiras de monitorização.
As ilhas Cabo Verde são consideradas
“hotspot” vulcânicos do Atlântico Norte e da eco-região da Macaronésia. As
erupções vulcânicas mais recentes se
concentram na ilha do Fogo. Estudos
diversos e cartas geológicas dão conta das actividades históricas e do risco
do vulcânico na ilha do Fogo. Apesar
dos vários projectos e expedições
científicas sobre o fenómeno vulcânico das ilhas, o país ainda não dispõe
de um sistema de acompanhamento
que permita ao Serviço Nacional de
Protecção Civil antever situações de
eminente erupção.
De facto, a última erupção de 1995
apanhou toda a comunidade científica e a população, em geral, de surpresa e totalmente desprevenida. Cabo
Verde é o único país com um vulcão
activo, que, ainda, não dispõe de um
sistema monitorização adequado.
Projectos como VIGIL (financiando,

pela FCT-Portugal) contribuem
grandemente para a implantação
de infra-estruturas de monitorização sismológica e de transferência
telemétrica de dados em tempo real
da Ilha do Fogo para o centro recolha e tratamento instalado no LEC,
(Fonseca et al., 2003).
Recentemente, um projecto do qual
o Instituto Nacional de Metereologia
e Geofísica, INMG, faz parte pretende
reforçar a capacidade de Cabo Verde
neste domínio. Por conseguinte, estão
criadas as condições para termos um
consórcio de instituições trabalhando para um objectivo comum. Com
este propósito e numa parceira das
instituições locais e o IER (Canárias),
procedeu-se à inscrição do OVCV
na Rede Mundial dos Observatórios
Vulcanológicos, World Organization
of Volcano Observatories (WOVO),
(http://www.wovo.org/1808.html), de
modo a estimular a comunicação e
cooperação entre os observatórios e
instituições directamente envolvidos
no seguimento vulcanológico. Para
mais informações sobre o OVOCV
consulte o site acima indicado.
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Para o próximo
ano lectivo, a
oferta da Uni-CV
no Departamento
de Engenharias e
Ciências do Mar,
DECM, em São
Vicente, inclui um
novo edifício com 28
novas salas e sete
novos laboratórios,
onde vão ser
ministrados cursos
de complemento de
licenciatura e de
licenciatura.

Novas ofertas e melhores condições
no Campus de Ribeira de Julião
No ano lectivo findo, o Campus de
Ribeira de Julião conheceu melhorias significativas, a começar pelas
mudanças introduzidas nos contratos
com os docentes.
Segundo o presidente do Departamento, Paulino Monteiro, apenas 23%
dos docentes do ex-ISECMAR tinham
contrato a tempo integral. Essa situação obrigava a que os horários das aulas fossem elaborados de acordo com
as disponibilidades dos docentes, em
detrimento das mais elementares exigências pedagógicas.
Hoje, como explicou, “a situação é precisamente inversa: 70% dos nossos docentes estão contratados a tempo inteiro, o
que significa uma aposta clara na estabilização do corpo docente, com ganhos a
nível pedagógico, de entre outros”.
Em termos de grau académico, 77%
dos professores do DECM tinham como
grau académico a licenciatura, muitos
deles eram recém-licenciados; 17% pos-
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suía o mestrado e 5% o bacharelato. A
este nível, fez saber, “a situação também
está a mudar. Continuamos a ter uma
percentagem bastante alta de licenciados (68%), mas a de mestrado e doutoramento já é de 30%”.
Esclareceu, entretanto que dos 68% de
docentes com licenciatura, 81% estão a
frequentar programas de mestrado da
Uni-CV, ao mesmo tempo que se investiu na criação de melhores condições de
trabalho para esses profissionais, nomeadamente salariais e materiais.

aos alunos. Antes, tinham aulas de
manhã, à tarde e à noite. Hoje, “fruto das medidas que implementámos,
excepto no caso das aulas práticas,
todas as outras ocorrem apenas num
período, isto é, de manhã ou à tarde,
permitindo aos estudantes organizarem-se melhor e terem tempo para se
dedicarem aos estudos”.
Balanço positivo

Actualmente, confirma Paulino Monteiro, “todos os nossos docentes têm
um gabinete próprio, com condições
bastante boas e permitem a qualquer
um desenvolver o seu trabalho normalmente”. Paralelamente, o Departamento tem apostado, também, na melhoria
das condições de trabalho do pessoal
não docente.

De uma escola que formava apenas
bacharéis, excepto uma única experiência de complemento de licenciatura na área do planeamento dos
transportes marítimos, sem continuação, que era o ISECMAR, o DECM
diversificou os níveis de ensino, introduzindo os CESP (cursos de estudos superiores profissionalizantes) e
licenciaturas de raiz, nas áreas que
vinham sendo trabalhadas pelo ISECMAR e outras novas.

Ainda em termos de criação de condições, uma atenção particular foi dada

O presidente do DECM referia-se concretamente às licenciaturas em Biodiag-

nóstico, Gestão e acompanhamento de
obras, Manutenção de equipamentos,
Topografia e Técnicas de contabilidade.

é mais do que uma estação. Existe
uma próxima, podendo, assim, perspectivar um futuro diferente.

Foram, igualmente, introduzidos cinco
CESP, nas áreas de Técnicas de contabilidade, Gestão e acompanhamento de obras, Topografia e Desenho
assistido por computador, bem como
Gestão e manutenção de equipamentos hospitalares e hoteleiros e, desde
Maio de 2009, biodiagnóstico.

Uma segunda vertente desse complemento, frisou, “é criar condições
para que, em São Vicente, possamos desenvolver, como deve ser,
projectos futuros, designadamente
mestrados e doutoramentos. É nessa
perspectiva que uma das condições
de sucesso para os projectos de pósgraduação é termos candidatos em
quantidade e qualidade e estamos
convencidos que a concretização
desses complementos vem contribuir
significativamente para isso”.

A Uni-CV introduziu, igualmente, três
cursos de mestrados: Gestão de recursos aquáticos, Energias e Mecânica.
Consequentemente, garante o presidente do DECM, o número de alunos
aumentou de cerca de 500 para mais
de 900 inscritos, que, também, viram
melhoradas as suas condições de trabalho com o acesso à internet, à internet sem fios e espaços com computadores, entre outras.
Quanto à oferta formativa para
2009/2010, Paulino Monteiro anuncia como grande aposta os cursos
de complementos de licenciatura
nas áreas dos bacharelatos anteriormente desenvolvidos pelo ISECMAR, designadamente engenharias civil e mecânica, informática e
automação, eléctrica e electrónica,
telecomunicações, matemática e
biologia marinha e pesca.
Trata-se de um projecto novo que, a
seu ver, “vem ao encontro das expectativas de muitos jovens formados anteriormente, que, por razões diversas,
não puderam realizar um desejo legítimo, uma vez que, para o fazer, tinham
de se ausentar do país”.
A par disso, o mesmo também vem ao
encontro das expectativas de muitos
jovens que estão a fazer o bacharelato, neste momento. Antes, esse nível
era, praticamente, o fim da linha, para
a maioria esmagadora desses jovens
que, hoje, sabem que, afinal, essa não

Apoio aos que precisam

bolsas de estudo. “E foi graças a essa
colaboração por parte das empresas
sedeadas na ilha e também no resto
do país que foi possível assegurar, no
ano findo, estágio para a grande maioria dos nossos alunos”, recordou.

Ambição da qualidade
Paulino Monteiro defende que a concorrência actualmente existente, a nível da oferta no ensino superior, em
São Vicente, “é um desafio salutar”.
Recorda, entretanto, que as outras
instituições não estão nas áreas das
engenharias como o DECM, pelo que
a Uni-CV tem condições “para fazer
diferente e com muita qualidade”.

No campo da acção social, “temos estado a desencadear um conjunto de
diligências no sentido de ajudar aqueles
que mais precisam”, disse Paulino Monteiro, para quem os serviços têm estado
a apoiar os alunos na elaboração dos
processos para a candidatura a bolsas
que são disponibilizadas através do ICASE (Instituto Cabo-verdiano de Acção
Social Escolar) e da Direcção da Formação e Qualificação de Quadros, DFQQ,
e outros organismos.

Na convicção de que a sociedade
cabo-verdiana tem avaliado positivamente o trabalho que vem sendo feito,
anuncia que “a nossa preocupação
fundamental é formar e formar bem”,
tendo na mira o mercado e a empregabilidade das pessoas.

Na óptica desse responsável, a Uni-CV
tem, ainda, procurado e conseguido
bolsas para os alunos junto de parceiros
como as Câmaras Municipais. O investimento é estender essas parcerias a outras organizações, de modo a alargar o
leque de apoios.

Novas instalações

Da sua parte, a Universidade também
está a trabalhar para a criação de um
Fundo de Acção de Social que permita
dar resposta a outras situações de carência dos seus alunos.
Em São Vicente, assegurou que a UniCV tem estado “no bom caminho”.
Muitas empresas têm estado a apoiála, nomeadamente garantindo estágios
curriculares aos alunos, para além de

Neste particular, é peremptório: a prioridade é apetrechar os alunos com competências que lhes permitam “realizarem-se pessoal e profissionalmente”.

No ano lectivo que ora começa, graças
a um financiamento de, aproximadamente, 80 mil contos, Paulino Monteiro garante que o DECM vai ter um
novo edifício com 28 novas salas, para
30 e 60 alunos nos dois períodos, para
além de sete novos laboratórios.
Com a reabilitação, em Julho, de
toda a zona antiga para incorporar o
novo edifício na arquitectura actual,
acredita que o Campus de Ribeira de
Julião vai ter uma projecção importante, sobretudo se se tiver em conta
que a segunda fase do projecto prevê
a construção de dois novos auditórios
e mais alguns espaços de trabalho.
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		 de quadros nacionais

Incubadora

Três cursos de licenciatura (um deles complemento), três cursos de mestrado e
um curso de estudos superiores profissionalizantes. Esta é a oferta formativa da
Escola de Negócios e Governação da Uni-CV (ENG) para o ano lectivo 2009/2010.
Ciências Empresariais e Organizacionais, Relações Públicas e Secretariado
Executivo e Gestão e Administração,
que deverá passar de bacharelato a
complemento de licenciatura, são os
cursos de graduação disponíveis.
No que toca aos cursos de pós-graduação, Gestão e Administração Pública e Gestão Turística são os novos
mestrados que serão ministrados na
ENG, em estreita colaboração com
os parceiros internacionais: Universidade de Las Palmas, Canárias, e Escola Superior de Hoteleria e Turismo
de Estoril, Portugal.
No âmbito dos cursos de estudos superiores profissionalizantes (CESP),
iniciados no ano lectivo 2008/2009,
a ENG acolherá, neste ano escolar,
o curso de Técnicas e Procedimentos
de Administração Pública, com duração de 14 meses.
Mas não é só. No ano lectivo
2009/2010, a ENG pretende, igualmente, continuar a apostar nos cursos de extensão. Estes são acções
de formação que, pontualmente, a
escola realiza, tendo como principal
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público-alvo a comunidade. Profissionais dos mais diversos sectores
podem encontrar na ENG, ao longo
do ano lectivo e mesmo no período
de férias, uma série de formações de
curta duração, com conteúdos específicos e que visam, essencialmente, a
capacitação profissional.
Geralmente ministrados no âmbito
da mobilidade docente (professores
vindos de universidades que colaboram com a Uni-CV), estes cursos
têm encontrado como públicos profissionais ávidos de enriquecer o seu
currículo e, principalmente, melhorar
o seu desempenho.

Com uma população estudantil que
vai desde jovens recém saídos do
ensino secundário a trabalhadores
séniors que apostam no reforço da
sua formação académica, a ENG
fechou o ano lectivo 2008/2009
com 323 inscritos distribuídos pelos
cursos de licenciatura, mestrado,
bacharelato e curso de estudos superiores profissionalizantes.

Crescimento é um imperativo

Quanto ao futuro, está em discussão
um novo currículo de graduação e
pos-graduação. A agenda prioritária da
Escola é o recrutamento e reforço do
corpo docente estável e permanente
de doutores nas áreas adequados, uma
necessidade que resulta do crescimento que a escola está registar.

A Escola de Negócios e Governação
da Uni-CV funciona desde finais do
ano passado, tendo herdado as infra-estruturas e filosofia do INAG
(Instituto Nacional de Administração
e Gestão), unidade associada da UniCV, extinta no âmbito do processo
de criação e estruturação da Uni-CV.
Os cursos da ENG contemplam, principalmente, as ciências económicas,
politicas e empresariais.

Um crescimento a todos os níveis e
que, por isso, implica uma aposta
na melhoria das infra-estruturas. Enquanto o projecto de um novo edifício está a ser trabalhado, a ENG vai
ver as suas actuais infra-estruturas
ampliadas e melhoradas. A ambição
de vir a ser o maior centro nacional
de formação de futuros quadros da
administração pública e do empresariado nacional assim o exige.

		 Recursos TIC

				 na Uni-CV
A Uni-CV criou o Centro de Integração Tecnológica, CIT, que se destina a desenvolver a capacidade já existente nas áreas de apoio ao ensino e aprendizagem,
pós-graduação e investigação e prestação de serviços, consolidando a afirmação
no país da Universidade Pública, já hoje de reconhecida qualidade e excelência.

CV vai oferecer a todos os professores, alunos e staff neste novo
ano lectivo. Trata-se de um conjunto de serviços de colaboração
e de comunicação on line, para
estudantes, professores, colaboradores e administração.
O Live@Edu para além do Outlook® Live™, que é um serviço
de correio electrónico e mensagens instantâneas, tem ainda o
Office Live Workspace, um espaço
on-line para guardar e gerir documentos do Microsoft Office”.

Na área do ensino, prevê-se a instalação de um Laboratório de Tecnologias
de Comunicação e de Informática que
apoie o ensino e a aprendizagem, a
participação em projectos de estudo
sobre a utilização de TIC em diferentes
níveis do ensino e a participação e/ou
concepção e implementação de acções
de formação para reforço das competências tecnológicas dos alunos, dos
quadros e dos professores de diferentes
níveis de ensino.
No âmbito da pós-graduação, o CIT
vai conceber e apresentar para financiamento projectos de investigação na
área da telemática, redes, electrónica e

outras em parceria com outras entidades cabo-verdianas ou internacionais e
participar na organização da mobilidade de docentes e na implementação de
programas de pós-graduação.
A concepção ou apoio a processos
complexos de utilização das TICs em
serviços públicos nacionais ou internacionais e a entidades do sector privado
na maior incorporação de TIC na sua
cultura organizacional são outras competências do CIT da Uni-CV.
Microsoft Live@Edu
Este é um novo recurso que a Uni-

O Live@Edu Uni-CV permitirá a
todos os seus utilizadores interagir
através de Messanger, gerir calendários e agendas pessoais ou partilhados, criar espaços comuns, blogues de turmas ou pessoais, álbuns
de fotografia, portfólio electrónico e
curriculum on-line, a partir de uma
conta personalizada.
Potenciar a interacção pedagógica que se pretende à luz do
modelo pedagógico da Uni-CV
e ainda a grande capacidade de
armazenamento de informação
graças a um SkyDrive individual
(para cada conta) de 25GB constituem as principais vantagens
dessa plataforma.
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Os primeiros diplomados

“Trata-se da primeira experiência de licenciatura em enfermagem realizada em
Cabo Verde e o seu término merece ser
assinalado, particularmente se se tiver em
conta que os formandos já são profissionais do Ministério da Saúde, que aproveitaram a oportunidade para elevar o seu
nível de conhecimento e as suas competências profissionais”, defendeu o Ministro do Estado e da Saúde, Basílio Ramos,
na cerimónia de formatura do primeiro
contingente de licenciados da Uni-CV,
que aconteceu, na Praia, no dia 17 de
Setembro, e 19, no Mindelo.
Ao todo, foram 58 estudantes, 35 na Praia
e 23 em São Vicente, e o ministro enalteceu, deste modo, “o contributo de primeiro
plano dado pela Uni-CV” para o desenvolvimento do sector, com o apoio da Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra.
Num país com mais de 500 enfermeiros no activo, Basílio Ramos louvou a
qualidade dos mesmos e saudou a iniciativa da Uni-CV pelo seu contributo
para a elevação dos conhecimentos de
um bom número desses profissionais,
garantindo-lhes não só satisfação pessoal e profissional como também as
condições para a melhoria significativa
da prestação de cuidados de saúde à
população cabo-verdiana.
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A coordenadora do curso de enfermagem, Elga Carvalho, juntou a sua voz à
satisfação de toda a Universidade pública mostrando que o sonho dos finalistas
deste primeiro complemento de licenciatura tornou-se uma realidade, porquanto
acreditaram, ousaram e trabalharam para
tornar possível a caminhada realizada no
ano lectivo findo.
Na sua óptica, o enfermeiro é um agente
de mudança e da transformação de todo
o sistema de saúde em prol das populações necessitadas de serviços e de cuidados, com base nos valores do trabalho
e da ética e alicerçado na dignidade da
pessoa humana.
Com a experiência de todo uma vida profissional e os novos conhecimentos agora
adquiridos, acredita que os novos enfermeiros terão mais capacidade de salvar
muito mais vidas.
Melhores profissionais
Esse era, aliás, o objectivo da Uni-CV,
conforme recordou a Coordenadora para a área da Saúde, Iniza Araújo, para quem a Universidade pública
pode, deste modo, contribuir para dotar
o país de enfermeiros licenciados com
possibilidades de prosseguirem a sua

formação com especialização ou fazerem um mestrado ou doutoramento.
Os estudantes finalistas deste primeiro curso
de complemento de licenciatura já confirmaram isso, já que boa parte pretende frequentar o mestrado em saúde pública neste
novo ano lectivo. Neste momento, regozijam-se pelo caminho percorrido nos últimos
nove meses, o que lhes abrirá portas para
um maior crescimento profissional.
Mário Barros fez curso de assistente de enfermagem, há 15 anos, depois formou-se
em enfermagem geral e, neste momento,
conclui a sua licenciatura. Já trabalhou no
Hospital Dr. Baptista de Sousa e, actualmente, presta serviço no Centro Terapêutico da Granja de São Filipe, onde se tem
dedicado a apoiar jovens toxicodependentes. Caso venha a ser possível, uma
especialização seria muito bem-vinda.
Izaquiela Pinheiro também se sente compensada pelo esforço feito e que culmina,
agora, com uma licenciatura. Acha que
valeu a pena, porquanto está, hoje, muito
mais preparada para prestar um melhor
serviço às pessoas, de uma forma geral.
Acredita que quanto mais preparada melhor, pelo que, caso vier a ser possível, vai
continuar a investir na sua capacitação
profissional.

Questões sociais
dominam teses
de mestrados
Muitos dos 327 estudantes de mestrado da Uni-CV já defenderam as
suas dissertações e as ciências sociais
dominaram os trabalhos apresentados
em Setembro. Todos esses projectos propõem uma leitura da realidade cabo-verdiana, recortada
pela busca do entendimento de situações vividas e vivenciadas pelos seus autores.
“Trajectórias de mulheres vítimas de violência baseada no
género. Análise a partir da percepção das vítimas que vivenciam o drama” foi o tema do trabalho apresentado por Carmelita Silva, socióloga e professora da Uni-CV. “A escolha do
género é por ter sido um tema que já tinha trabalhado a nível
do bacharelato e o tema foi “Violência doméstica contra as
mulheres. Estudo de caso: zona de Safende”.
Depois disso, contou com o estímulo do professor Cláudio
Furtado que incentivou a pesquisa nessa área e no país. O
resto foi a sua própria inquietação sobre o porquê das mulheres suportarem tal situação, a par do interesse por desvendar
o que está por detrás dessa postura, diz a mestra, segura de
que o seu trabalho pode dar alguma contribuição, “tentando
aprofundar mais a questão da violência”.
A nível do mestrado, como explica, saiu do espaço doméstico para analisar a percepção das mulheres sobre a violência
contra elas e “ver até que ponto as instituições ligadas a essa
questão podem fazer alguma coisa”, para assegurar a protecção e a defesa dos direitos humanos das mulheres, que estão
salvaguardadas tanto na Constituição como no Código Penal.
Finda essa etapa, Carmelita Silva tem como meta um doutoramento, também na área das ciências sociais. “A ideia é continuar na área de género” e o objecto de estudo já está quase
escolhido: o caso de uma criança hermofrodita de nascença
aqui da capital. Espera, através da sua história de vida, ajudar
a compreender como se sente na família e na comunidade.
No balanço do seu percurso, a primeira conquista foi
“aprender muita coisa que, se calhar, num outro país, não
seria possível”. A equipa de docentes estava mesmo preparada para leccionar e apoiar na pesquisa, durante os
dois últimos anos. Com alguns percalços, designadamente
défice de bibliografia.

Homoafectividade
em pesquisa
“A homoafectividade e as relações
de género na cidade da Praia” foi o
título da tese de mestrado de Cláudia
Rodrigues, socióloga e presidente do
Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género, ICIEG. Uma
escolha, confessa, que surgiu da lacuna que
existe não só em termos de políticas públicas em questões
de género para as questões da homoafectividade, mas,
também, em termos académicos, a nível de Cabo Verde”.
O mote foi perceber como é que os homoafectivos em
Cabo Verde vivenciam a sua orientação sexual e afectiva:
como eles se encaram e como as pessoas os encaram face
à estigmatização clara e evidente numa sociedade patriarcal como a nossa.
Apesar de São Vicente despertar muito interesse pelo seu
movimento homoafectivo já conhecido, a Praia surge
como a escolha óbvia, por razões financeiras e profissionais, na intenção de perceber como é que a capital “cosmopolita” convive com o “encobrimento”, de um lado, e
com o acolhimento das manifestações de homoafectividade, do outro, passando pela aceitação do “eu” pelos próprios homoafectivos.
A percepção da construção e desenvolvimento das relações de afectividade foi ponto importante da pesquisa realizada, para entender a sua interacção com a família, com
o grupo de amigos.
Desse percurso, o resultado “foi uma grande satisfação
para mim”, diz a mestra, ciente de ”um certo pendor militantista pela causa do género” no seu trabalho, mas que,
com certeza, abre portas à continuidade: relações homoafectivas em São Vicente, a meta que se segue.
E tudo foi possível pela boa equipa de docentes, troca
de experiência e relação entre professores e alunos. Foi
“exigente, mas na medida certa”, com contratempos, é
certo: condição de trabalho em termos de sala de trabalho e maior acesso à bibliografia. O trabalho de campo
deveria, sendo possível, ser objecto de apoio, com bolsas para pesquisa.
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Prioridade para um Fundo Social
Um Fundo Social, com fundo, com
diz o Reitor da Uni-CV, deverá dotar
os SAS de recursos financeiros que
lhes permitam viabilizar a criação das
melhores condições para o ensino/
aprendizagem dos estudantes da UniCV, com base no levantamento da
sua situação socio-económica.

Os Serviços de Acção
Social, SAS, anunciam,
para o novo ano lectivo,
apoios sociais de diversa
natureza: directos, em
termos de bolsas de
estudo, e indirectos,
através das cantinas,
que vão contar com
uma subvenção da UniCV, alojamento, apoio
médico e medicamentoso
e transporte escolar,
entre outros. Por
isso, a criação de
um Fundo de Acção
Social constitui um dos
projectos prioritários da
Universidade pública.

O que se pretende com este projecto
é mobilizar parcerias e parceiros que
ajudem a Uni-CV a ter estudantes com
maior motivação e disponibilidade
para se dedicarem aos estudos, preocupando-se menos com a resolução
dos problemas sociais e económicos
que condicionam a sua frequência na
universidade e com elevado nível de
rendimento académico.
A ideia é o que o Fundo Social da
Uni-CV seja uma fonte regular de recursos dos SAS, devendo os mesmos
ser provenientes de apoios e doações
concedidos no âmbito de acordos de
parceria com entidades públicas e
privadas nacionais e estrangeiras. Os
mesmos podem ser financeiros, materiais ou outros.
Serão beneficiários desse Fundo os
alunos que precisam de melhores
condições para se dedicarem aos
estudos, uma vez assegurada a satisfação das necessidades básicas de
frequência e aproveitamento académico, acabando, de uma forma sistémica, por beneficiar a Universidade
de Cabo Verde enquanto instituição
que aposta na excelência das actividades académicas que desenvolve.
Um novo modelo
de cantina universitária
Grande parte dos recursos do Fundo
destinar-se-ia à subvenção das cantinas existentes nos Campi do Palma-
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rejo e de Ribeira de Julião e nos e
snacks da Escola de Negócios e Governação, na Praia, e na delegação
do Departamento de Ciências Sociais
e Humanas, no Mindelo.
A cantina que se quer para a Uni-CV
é uma cantina baseada na ideia de
que os alunos devem beneficiar de um
preço mais acessível, tendo em conta
que os principais beneficiários da cantina serão os estudantes, cujo poder de
compra é, em geral limitado, sem prejuízo da sustentabilidade financeira da
sua gestão. Todavia, exige-se que assegure uma nutrição equilibrada, com
uma oferta diversificada, isto é, um
menu diferenciado que combine uma
refeição completa com ligeira, caso for
almoço, jantar ou lanche.
Em função das suas disponibilidades
financeiras e tendo em conta a diversidade da situação socioeconómica dos
estudantes, a Uni-CV poderá subsidiar
até 100% o preço das refeições servidas aos alunos com menos posses,
com base num sistema de gestão de
senhas de refeições, a ser adoptado
pela Direcção dos Serviços de Acção
Social, em concertação com a empresa responsável pela gestão da cantina.

Amigo Uni-CV
“Eu apoio a Uni-CV” é uma iniciativa de alguns dirigentes e técnicos da
Universidade pública, que pretendem
mobilizar parceiros, fundos e outros
recursos para apoiar os estudantes
mais carentes com senhas para refeições quentes, pagamento de propinas, apoio em materiais escolares,
medicamentos, etc. Quem estudou
com dificuldade, pode entender o alcance desta nossa pretensão. Toda a
solidariedade é bem-vinda!
Caso vingar, o projecto “Eu apoio a
Uni-CV” vai ser dirigido pelos Serviços de Acção Social da Uni-CV, que
terão a responsabilidade de identificar os alunos que mais precisam e desenvolver acções para a mobilização
de padrinhos que possam contribuir
para a melhoria das condições de estudo dos mesmos.
O primeiro compromisso dessa iniciativa é conseguir duas mil senhas
para apoiar os alunos com refeições
quentes. Bom seria se se conseguisse dois mil padrinhos – pessoas voluntárias – que pudessem garantir
apoios a cada um desses necessitados de ajuda.

A estratégia é conseguir, numa primeira fase, envolver pessoas singulares que, depois, poderiam multiplicar
a mensagem, transformando-se em
agentes activos da mobilização de
“amigos” da Uni-CV.
O que se quer é constituir uma rede
sólida de solidariedade para com os
estudantes carenciados desta universidade. O apadrinhamento dos estudantes da Uni-CV poderão adquirir
a forma de mecenato, caso pessoas
colectivas, empresas ou instituições
quiserem aliar-se a esta causa, dando um contributo importante para
o sucesso escolar dos estudantes da
Universidade pública.
Os padrinhos ou amigos da UniCV serão sempre distinguidos com
diplomas de mérito pela sua contribuição, cuja recepção será sempre
confirmada pelos Serviços Sociais
através de um recibo.
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