
13  30 SETEMBRO 2021

Artur Jorge
artur.jorge@reconquista.pt

José Júlio Cruz
julio.cruz@reconquista.pt

José Furtado
jose.furtado@reconquista.pt

João Carrega
joaocarrega@reconquista.pt

Lídia Barata
lidia.barata@reconquista.pt

????

???

Reconquista
reconquista@reconquista.pt

Reconquista
reconquista@reconquista.pt

??????

77 por cento dos alunos 
que se candidataram ao 
ensino superior através 
do Concurso Nacional de 
Acesso (CNA), foram colo-
cados na 1ª fase. Na região, 
o Instituto Politécnico de 
Castelo Branco (IPCB) tem 
colocados, por esta via, 638 
novos estudantes, o que 
corresponde 62,91% das 
vagas, aos quais se juntam, 
segundo a instituição, 500 
alunos colocados através 
dos concursos especiais. 
A Universidade da Beira In-
terior (UBI) recebeu 1247 
alunos, o que corresponde 
ao preenchimento de 94% 
das vagas disponibilizadas. 
Em nota, enviada à nossa 
redação, a UBI revela que 
restam apenas  124 vagas 
para a segunda fase do Con-
curso Nacional de Acesso.
Verifi ca-se assim a tendên-
cia de anos anteriores na 
forma como os alunos en-

Os docentes do Institu-
to Politécnico de Castelo 
Branco,  João Neves, Da-
niel Raposo, José Silva, 
Rogério Ribeiro e Ricardo 
Correia receberam, no en-
contro “AHFE 2021 – 12th 
Human Dynamics for the 
Development of Contem-
porary Societies” o prémio 
“Best Paper Award”.
O evento, organizado nos 
Estados Unidos, subdivide-
se em 44 conferências, 
com conselhos científi cos 
internacionais que tota-
lizam 890 especialistas. 
Esta distinção surge no 
seguimento da apresenta-
ção do artigo “Guidance 
and Public Information 
Systems: Diagnosis and 

BEST PAPER AWARD

Docentes do IPCB ganham prémio

Harmonization of Tou-
rist Signage”, que contou 
ainda com a participação 
de Fernando Moreira da 
Silva, Professor Catedrático 
aposentado, da Faculdade 
de Arquitetura da Univer-
sidade de Lisboa.
O artigo resulta do projeto 

de investigação Pós�Douto-
ral de João Neves, ainda em 
curso, que visa sistematizar 
a sinalização turística por-
tuguesa, com o intuito de 
melhorar a acessibilidade, 
orientação e fruição no 
espaço, reduzindo erros de 
interpretação e reforçando 

a coerência e clareza dos 
sistemas.
O trabalho foi apresentado 
oralmente como parte do 
programa da Conferência 
“Communication of De-
sign”, uma das 42 afi liadas 
da norte americana AHFE 
2021, tendo também sido 

publicado pela Springer 
no livro “Advances in Cre-
ativity, Innovation, Entre-
preneurship and Commu-
nication of Design”. 
A edição de 2021 decorreu 
virtualmente, contando 
com 1600 participantes, 
1450 artigos e 70 posters 

apresentados ao longo de 
210 sessões paralelas, re-
sultando na publicação de 
19 livros. Estes são o resul-
tado de submissões de mais 
de 5000 indivíduos de 
instituições académicas, de 
investigação e da indústria, 
de 64 países.

Os docentes foram premiados pelo seu trabalho

SUPERIOR No próximo ano vão entrar nas institui-
ções de ensino superior do distrito mais de 2300 no-
vos alunos. A UBI fez quase o pleno no Concurso Na-
cional. O IPCB reparte a entrada de estudantes entre 
os diferentes concursos.
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tram nos cursos das duas 
instituições de ensino su-
perior do distrito. A UBI 
faz quase o pleno no CNA. 
No IPCB há uma clara re-
partição entre as entradas 
pelo Concurso Nacional de 
Acesso e os concurso espe-
ciais (maiores de 23 anos; 
titulares de diploma de 
especialização tecnológica; 
titulares de diploma de téc-
nico superior profi ssional; 
titulares de outros cursos 
superiores; estudante in-
ternacional; titulares de 
cursos de dupla certifi cação 
de nível secundário e cursos 
artísticos especializados). 
“Está assim assegurado o 
funcionamento do 1º ano 
de todas as licenciaturas do 
IPCB, sendo que a grande 
maioria terá ocupação ple-
na de vagas”, esclarece o po-
litécnico em nota enviada à 
nossa redação.  
No concurso Nacional de 
Acesso, a instituição albi-
castrense viu várias licen-
ciaturas ficarem com as 

vagas totalmente preen-
chidas, com destaque para 
Enfermagem, Fisioterapia, 
Imagem Médica e Radio-
terapia, Fisiologia Clínica, 
Ciências Biomédicas La-
boratoriais, Enfermagem 
Veterinária, Serviço Social, 
Desporto e Atividade Físi-
ca, Solicitadoria, Design de 
Interiores e Equipamento, 
Design de Moda e Têxtil, 
e Design de Comunicação 
e Audiovisual. Em sentido 
contrário há licenciaturas 
que não tiveram candidatos 
pelo CNA, como acontece 
as engenharias de Energias 
Renováveis; Civil; Eletro-
técnica e das Telecomunica-
ções; Industrial; e Proteção 
Civil. “Realce para o facto 
de 86% dos alunos que 
escolheram os cursos do 
Politécnico, terem-no feito 
como primeira escolha”, 
salienta do IPCB.
Na mesma nota, o Poli-
técnico adianta que estão 
também colocados 210 
alunos distribuídos por 11 

Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais (CTeSP). A 
instituição aguarda ago-
ra pelos resultados da 2.ª 
fase de candidatura aos 
CTeSP. Os números di-
vulgados pelo politécnico 
contemplam ainda “242 es-
tudantes matriculados nos 
mestrados e 111 candidatos 
a Pós�Graduações com fun-
cionamento na modalidade 
de ensino a distância”.

UBI  A Universidade da 
Beira Interior preencheu 
a quase totalidade das va-
gas pelo Concurso Nacio-
nal de Acesso, mantendo 
a tendência dos últimos 
anos. Dos 1332 lugares 

disponíveis 1247 ficaram 
ocupados. 23 dos 31 cur-
sos de licenciatura fi caram 
completos. “Os resultados 
divulgados este domin-
go colocam novamente a 
academia entre as mais 
procuradas pelos estudan-
tes entre as instituições de 
Ensino Superior afastadas 
dos maiores centros ur-
banos nacionais”, revela a 
instituição em nota enviada 
à nossa redação.
Segundo a UBI, “o Mestra-
do Integrado em Medicina 
obteve as classificações 
mais altas, com os coloca-
dos a apresentarem notas 
de candidatura superiores 
a 183,2, seguindo-se o 1.º 

Ciclo em Engenharia Aero-
náutica (165,1) e o Mestra-
do Integrado em Ciências 
Farmacêuticas (164,6)”.
No mesmo comunicado, 
a Universidade da Beira 
Interior destaca que a ca-
pacidade “em atrair bons 
candidatos pode verifi-
car-se ainda por outros 
quatro cursos, onde foram 
necessárias classificações 
próximas dos 160, para 
conseguir um lugar: Ci-
ência Política e Relações 
Internacionais (163,6), 
Psicologia (162,1), Ciên-
cias Biomédicas (158,4) e 
Gestão (157,5)”.
A segunda fase do CNA 
decorre até 8 de outubro.
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Entre a UBI e o IPCB vão estudar mais de 2300 novos alunos


