
Conselho Consultivo da Oferta Formativa  

da Universidade do Algarve 

-  Ata Número 2 - 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2019, pelas catorze horas e trinta 

minutos, reuniu na sala de seminários da Reitoria, no Campus de Gambelas, o 

Conselho Consultivo da Oferta Formativa da Universidade do Algarve. 

 

Estiveram presentes nesta reunião:  

Saúl Neves de Jesus, Vice-Reitor, que coordenou a reunião,  

Pedro Martins, que secretariou,  

Alexandre Martins Lima, Delegado Regional da Educação  

Paula Marujo, Coordenadora do Núcleo de Gestão da Qualificação do Centro de 

Emprego e Formação de Faro do IEFP, 

Teresa Rocha, Representante da Comunidade Intermunicipal do Algarve 

(AMAL), 

Ilda Pedro, Coordenadora do Gabinete Alumni e Saídas Profissionais da UAlg, 

Salomé Horta, Coordenadora Técnica da Biblioteca da UAlg, 

Madalena Crespo, Subdiretora do agrupamento de escolas Gil Eanes (Lagos), 

Maria Rosário, Diretora do agrupamento de escolas de Almancil (Loulé),  

Vitor Junqueira, Diretor do agrupamento de escolas de Vila Real de Santo 

António,  

Luís Correia, Diretor do agrupamento de escolas Poeta António Aleixo 

(Portimão),  

André Lara Ramos, adjunto do Diretor para o Ensino Secundário do 

agrupamento de escolas Pinheiro e Rosa (Faro), 

Idalécio Nicolau, Diretor do agrupamento de escolas Dr. Francisco Fernandes 

Lopes (Olhão), 

Renata Afonso, Diretora da Escola Secundária de Loulé, 



Conceição Bernardes, Diretora do agrupamento de escolas Dr.ª Laura Ayres 

(Quarteira-Loulé), 

Manuel Mil Homens, Diretor do agrupamento de escolas de Montenegro (Faro), 

Carlos Fernandes, Diretor do agrupamento de escolas Eng. Duarte Pacheco 

(Loulé),  

Nídia Amaro, diretora do agrupamento de escolas José Belchior Viegas, (São 

Brás de Alportel),  

Carla Glória e Madalena Crespo, adjuntas da diretora do agrupamento de 

escolas Gil Eanes (Lagos). 

 

O Sr. Vice-Reitor, Saúl Neves de Jesus, iniciou a reunião agradecendo a 

presença de todos e tendo convidado o Dr. Alexandre Martins Lima, Delegado 

Regional da Educação para proferir algumas palavras, tendo o mesmo saudado 

a iniciativa, salientando a importância deste Conselho Consultivo enquanto 

instrumento de aproximação entre o ensino superior e o ensino secundário.  

De seguida o Sr. Vice-Reitor, Saúl Neves de Jesus efetuou uma apresentação, 

começando por dar algumas informações sobre a melhoria nos resultados na 

colocação de alunos, sobre a sua proveniência, salientado o peso dos alunos 

provenientes da região do Algarve, embora referindo também a aposta da 

Universidade do Algarve na captação de alunos internacionais.  

Seguindo a ordem de trabalhos, apresentou as ações e estratégias da 

Universidade do Algarve no que se refere ao desenvolvimento de competências 

transversais nos estudantes da UAlg, nomeadamente a “UAlg Career Week”,  o 

“Mês da Empregabilidade”, o curso presencial de competências de integração 

dos estudantes brasileiros, o curso online “Competências para a Vida “ e o “Ciclo 

de Encontros de Partilha e Inovação Pedagógica”.  Salientou também a contínua 

melhoria da Universidade do Algarve nos rankings que avaliam as instituições 

de ensino superior. Fez ainda referência aos resultados obtidos no inquérito 

enviado aos membros deste Conselho Consultivo sobre este tema.  

Alguns dos presentes elogiaram a apresentação e o trabalho desenvolvido pela 

UAlg. No entanto, foi referido que as escolas secundárias encontram algumas 



dificuldades em trabalhar as competências transversais dos alunos devido à 

preponderância atribuída pelos alunos e suas famílias às notas e à matéria com 

o objetivo de acesso ao ensino superior. 

De seguida, entrou-se no ponto da ordem de trabalhos relativo às “Estratégias 

para maior aproximação da UAlg às escolas da região”. Neste âmbito, o Vice-

Reitor referiu algumas iniciativas desenvolvidas, nomeadamente a “Equipa 

UALG”, o “Dia Aberto”, os “Cursos de Verão”, a participação em diversas Feiras 

e Eventos, bem como a participação de docentes da UALG nos Conselhos 

Gerais das Escolas. Relativamente a este último ponto referiu que gostaria de 

ver aumentada a participação da UAlg neste órgão. 

Seguiu-se algum debate, tendo sido sugerido que deveriam existir ações 

concretas na UAlg que promovam uma maior interação dos alunos do secundário 

com a Universidade.   

De seguida o Sr. Vice-Reitor passou a palavra à Professora Leonor Faleiro que 

apresentou o “Projeto Micro-Mundo”, o qual visa a consciencialização dos 

estudantes do secundário para a ameaça associada ao aumento da resistência 

aos antibióticos, através do trabalho conjunto entre os alunos do secundário e 

os estudantes e investigadores universitários. 

Foi ainda apresentado, pela Drª Salomé Horta, Coordenadora da Biblioteca da 

Universidade do Algarve, o “Projeto Mitose: Ciência a Sul”. Este projeto, 

organizado pela Universidade do Algarve (UAlg) e pela Associação Juvenil de 

Ciência (AJC), com apoio do Centro de Ciência Viva do Algarve, realiza-se todos 

os anos, indo na sétima edição, e é dirigido aos alunos da área de Ciências e 

Tecnologia do Ensino Secundário de Portugal. Com esta iniciativa pretende-se 

motivar os jovens para a aprendizagem da ciência e da sua comunicação, 

proporcionando estágios científicos de curta duração num dos Centros de 

Investigação da Universidade do Algarve, bem como motivar os alunos 

participantes para a utilização dos recursos disponibilizados pelos Centros de 

Investigação e pela Biblioteca, enquanto suporte e veículo de informação 

essencial à produção científica. 

Antes de terminar, o Sr. Vice-Reitor convidou todos os presentes para a 

apresentação da “Revista UALGoritmo”, a qual se iniciaria às 16h30m, 



destacando este como um importante projeto que envolve professores e 

investigadores da UAlg, bem como professores e alunos do Ensino Secundário. 

A reunião terminou pelas dezasseis horas, dela se lavrando a presente ata, que 

vai ser assinada pelo coordenador do Conselho Consultivo e por mim, que a 

secretariei. 

 

Faro, 25 de outubro de 2019 

 

        O Coordenador                                                            O Secretário 

  
       Saúl Neves de Jesus                                                 Pedro Martins 

 

 

 

 

 


