Segunda-Feira, dia 08 de Outubro de 2018

Início do Ano Letivo da Universidade Aberta, Carlos Armando Costa reúne com a Coordenadora do
Centro Local de Aprendizagem da Praia da Vitória
O Vice-presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Carlos Armando Costa, reuniu na manhã de segunda-feira,
dia 08 de outubro, com a coordenadora do Centro Local de Aprendizagem (CLA) da Praia da Vitória, Patrícia Frederico,
de modo a fazer um acompanhamento das atividades e das expetativas da instituição para o ano letivo que se avizinha.
O autarca praiense acredita que a aposta por parte da Câmara Municipal da Praia da Vitória (CMPV) para a criação de
um CLA, que neste preciso ano celebra 30 anos de existência, e dez anos de atividade no concelho da Praia da Vitória,
foi uma escolha acertada, contando este ano com 135 alunos, dos quais 53 são novos alunos, perfazendo um total de
478 inscritos até à data, sendo que deste número 156 concluíram a sua graduação.
Carlos Armando Costa ficou a saber que os cursos com mais procura são os das áreas da Gestão e das Ciências
Socias, registando-se nos últimos anos, uma maior procura pelo curso de Engenharia Informática.
O Vice-presidente do Município da Praia da Vitória sublinha a importância do “ensino à distância em áreas insulares e
para as populações com idades mais avançadas, possibilitando-lhes a oportunidade de obter um grau académico
superior, permitindo-nos contar cada vez mais com profissionais competentes e qualificados”, assim como a taxa de
sucesso dos alunos que se regista nos núcleos de aprendizagem.
O CLA da Praia da Vitória conta com cursos de 1º ciclo (licenciatura), 2º ciclo (mestrado) e 3º ciclo (doutoramento). A
oferta formativa é “bastante alargada”, sobretudo a nível de mestrados, mas também a nível das licenciaturas, das
quais são esperadas a abertura de novos cursos e a adaptação de alguns já existentes. A unidade de ensino tem
também o programa de instrução “Aprendizagem ao Longo da Vida”, que visa a construção de uma cidadania ativa e o
aumento da empregabilidade, assim como outras unidades curriculares e formações isoladas.
A unidade de ensino, em colaboração da Câmara Municipal da Praia da Vitória organizará a Reunião Anual UMCLA
(Unidade Móvel dos Centros Locais de Aprendizagem) /CLA (Centros Locais de Aprendizagem), que pela primeira vez
se realizará na Ilha Terceira. O encontro visa a descentralização da Universidade Aberta (UAb), com sede em Lisboa, e
consiste em dois dias de reuniões e cumprimento de agenda de conversações, a realizar nos dias 29 e 30 de outubro.
Irá haver também, no dia 28 de outubro, integrado no Outono Vivo, o Dia Aberto da Universidade Aberta que contará
com apresentações, manhã e tarde, de 6 profissionais da Universidade Aberta, assinalando desta forma as
comemorações dos 30 anos de fundação da UAb e os 10 anos de fundação UMCLA/CLA.

O espírito de cooperação entre a instituição de ensino e a autarquia praiense é igualmente evidenciado pelas propostas
apresentadas à Vereação da Cultura, no início de Fevereiro deste ano, nomeadamente a Proposta de Bolsa de
Investigação "Carlos Reis", para Licenciados UAb no prosseguimento de estudos em Mestrados e Doutoramentos, em
áreas de investigação diversas sobre o concelho da Praia da Vitória e outra proposta que tem em vista a preservação,
recuperação, catalogação de bens materiais e imateriais da Igreja Matriz da Praia da Vitória.
Gabinete de Comunicação.

