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COIMBRA
Aniversários
Victor Medina
Vice-presidente da G.D.A.
58 anos
Os sócios da coletividade e os familiares desejam
feliz aniversário pelas 58 primaveras e 37 anos
de casamento que se prolongue por muitos anos.
Felicidades

Docentes estão pouco
empenhados na denúncia
de fraude académica
ENSINO SUPERIOR Um estudo do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra conclui que há uma inibição
da denúncia da fraude académica por parte dos docentes,
motivada pelo grau de desconfiança nos processos administrativos da instituição.
Os professores universitários
não estão predispostos para denunciar situações de fraude académica e plágio, devido, em
parte, a um «grau de desconfiança e descrença nos processos administrativos» e na «capacidade punitiva» das instituições do ensino superior português, adiantou o coordenador
do projecto “A ética dos alunos
e a tolerância de professores e
instituições perante a fraude
académica no ensino superior”,
Filipe Almeida.
Outra das explicações avançadas pelo investigador para os
docentes não estarem «absolutamente comprometidos no
combate à fraude» centra-se no
facto de a avaliação da carreira
docente universitária estar focada «na dimensão científica e
não na pedagógica».
Os incentivos são «poucos»
para que os professores «se

preocupem com o que se passa
na sala de aula», sendo que dos
2.727 docentes inquiridos, 30%
não sabia «sequer se havia algum código de conduta ou ética
na sua instituição».
«Isto sinaliza o descompromisso», afirmou o coordenador
do projecto, que apresentou ontem à tarde, na Faculdade de
Economia da Universidade de
Coimbra, os livros “Fraude e Plágio na Universidade”e “Afraude
académica no Ensino Superior
em Portugal”, resultantes do
projecto de investigação, que
decorreu entre 2008 e 2015.
Os resultados do estudo relativos ao questionário a 7.292 alunos de 101 instituições do ensino
superior de Portugal demonstram que os estudantes têm
uma percepção de que a fraude
é “generalizada”.
Dos inquiridos, 54,2% considera que se copia para trabalhos
com alguma regularidade, mais
de 70% considera que se usam
cábulas com frequência em
exame escrito, 73% dos alunos
admitem que apresentariam o
mesmo trabalho em várias disciplinas, 65% que forneceriam
respostas a um colega no
exame e 52% que copiariam.|

Escola de Saúde promove
uma semana de rastreios
ESTeSC Jornadas científicas, com especialistas internacionais, arrancam amanhã.
Segunda-feira, no Dolce Vita, começam as avaliações à saúde da população
FIGUEIREDO

A Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC) promove este mês duas
iniciativas que se complementam. Uma, mais científica, projecta a escola no mundo, dandose a conhecer, ao mesmo tempo
que partilha conhecimentos,
com convidados internacionais.
A outra, que vai na 11.ª edição,
envolve todos os alunos em
exames e rastreios à população,
efectivando a responsabilidade
social da ESTeSC.
As jornadas científicas - “3rd
Annual Meeting – Coimbra
Health School” – arrancam já
amanhã, Dia Mundial da Saúde,
prolongando-se até 17 de Abril.
O tema geral do encontro científico - “A Universalidade de
Coimbra no Ensino da Saúde”–
reflecte uma estratégia definida
pela actual Direcção da ESTeSC,
de ser «uma escola o mais
aberta possível», trazendo «a
mais-valia de parceiros» de todo
o mundo para «dentro da escola».Ao explicar a mais importante iniciativa científica da ESTeSC, Jorge Conde identificou
benefícios directos de partilha
de conhecimentos, mas também outros, menos imediatos,
como o «volume de competências» que os estudantes, envolvidos na organização, vão adquirir. No primeiro dia das jornadas, divulgou o director da
escola, serão prestadas homenagens a dois professores da

Iniciativas apresentadas por Daniel Matos, Jorge Conde, Joana Santos e Rui Soles Gonçalves

casa – João Pedroso de Lima e
Salvador Massano Cardoso.
O “3rd Annual Meeting da
Coimbra HealthSchool” será
constituído por oito jornadas
científicas das áreas das licenciaturas da ESTeSC, umas jornadas sobre Economia da
Saúde, um dia dedicado ao emprego (com contactos com empresas), e por palestras seguidas
de jantar. Estarão presentes palestrantes nacionais e convidados do Brasil, Peru, Estados Unidos da América, Espanha,
França, Bélgica, Inglaterra, Irlanda e Dinamarca, países com
quem a ESTeSC estabeleceu
parcerias.

Apar do meeting vai decorrer
a 11.ª Semana das Ciências Aplicadas na Saúde (SCAS), promovida pela Associação de Estudantes (AE) da ESTeSC , no centro comercial Dolce Vita, de segunda-feira ao dia 17, com a realização de rastreios de vária ordem aos visitantes. Das anteriores edições contabilizam-se um
total de cerca de 300 mil exames e de 500 mil visitas.
A SCAS, notou ontem Daniel
Matos, presidente da AE, é já
«uma marca da região e uma
marca nacional, fruto do empenho e do empreendedorismo
dos alunos, movidos por valores
de responsabilidade social».

Durante a iniciativa serão feitas avaliações auditivas, de glicémia e colesterol, tensão arterial, nutricional, eletrocardiogramas, radiografias do tórax, avaliação do equilíbrio e de postura,
entre outros exames.
A SCAS abrange todas as idades, incluindo iniciativas destinadas aos mais pequenos, desmistificando o medo da bata
branca, mas também para a população sénior, com a “hora dos
avós”.
A SCAS compreende ainda
um conjunto de acções de sensibilização dos alunos do 11.º e
12.º anos para as licenciaturas
ministradas na ESTeSC.|

