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Desde 2007 que estrangeiros podem concorrer a reitores mas
poucos chegaram ao fim do processo. Duília de Mello disputa
lugar com Amílcar Falcão, Ernesto Costa e José Matos Paiva.

Desde

o período colonial que a Uni-
versidade de Coimbra (UC) tem
um significado especial do outro
lado do Atlântico, com nomes
como José Bonifácio, um dos heróis
da independência do Brasil, a con-
tarem-se entre os antigos alunos.
Até à década de 1940 deste século,

muitos dos governantes daquele país passa-
ram pelo Pátio das Escolas. E a procura man-
tém-se em alta, sobretudo nas pós-gradua-
ções da área do Direito. Mas nenhum brasi-
leiro teve hipótese de liderá-la. Até agora.
Duília Fernandes de Mello, doutorada em
Astronomia pela Universidade de São Paulo
e professora na Universidade Católica dos
Estados Unidos, é candidata a reitora. E caso

seja escolhida pelo conselho geral, na segun-
da-feira à tarde, será não só o primeiro reitor
estrangeiro no país como a primeira mulher
à frente da UC em 728 anos de história.

Motivos suficientes para fazerem da elei-
ção um momento diferente na história da
universidade, ainda que não seja a primeira
vez que um estrangeiro tenta liderar Coim-
bra ou outras instituições do ensino superior
do país. Na verdade, já houve cerca de duas
dezenas atentá-10. Até agora sem sucesso.

Com a candidata a reitora em trânsito en-
tre Portugal e os Estados Unidos, de onde de-
verá regressar a tempo de conhecer a decisão
do conselho geral, o DN não conseguiu falar
com Duília de Mello até ao fecho desta edi-
ção. No seu plano de ação para a universida-
de, apresentado no início desta semana, a as-
trofísica - que se tornou conhecida pela co-
laboração com a NASA e por utilizar as

observações do Hubble nas suas investiga-
ções - sublinhou a sua experiência interna-
cional como vantagem na conquista de no-
vos alunos e da melhoria na investigação,
propondo-se aumentar as receitas próprias
da UC de menos de 24 milhões para os 30 em
dois anos. E reconheceu não ter muito co-
nhecimento prévio da realidade da institui-
ção, garantindo que tal não será obstáculo
caso seja eleita.
Idioma afasta candidato de Singapura
Fora da corrida à liderança está Yang Chen,
físico natural de Singapura e professor de
Matemática na Universidade de Macau.
Apesar de ter sido um dos cinco nomes apro-

vados pelo conselho geral, no passado dia 14
decidiu retirai 1 a sua candidatura, pornão do-
minar a língua de Camões. Ao DN, por
e-mail, assumiu com honestidade que não
teria condições para desempenhar o cargo:
"Penso que, como reitor de Coimbra, deves
ser capaz de ler documentos e fazer apresen-
tações em português. É uma expectativa jus-
ta", reconheceu.

Chen, que antes de chegar a Macau, em
2012, passou uma década como leitor e pro-
fessor de Física Matemática no Imperial
College de Londres, contou ter tomado co-
nhecimento da vaga "através de um anúncio
no Times Higher Education [o site dedicado
ao ensino superior do Times}. E apontou vá-
rios motivos para ter decidido tentar a sua
sorte: "Nesta fase da minha carreira sinto que
seria capaz de contribuir para a gestão a um
alto nível e Coimbra é mais próxima de York,
no Reino Unido, onde a minha família vive."
Além disso, acrescentou, "Coimbra é a uni-
versidade mais antiga de Portugal e uma das
mais antigas da Europa e, no que toca ao sis-

tema de ensino superior português, sou um
grande admirador", acrescentou.

Na corrida à sucessão do reitor João Gabriel
Silva estão também três professores da "casa" :

Amílcar Falcão, de Ciências Farmacêuticas,
atual vice-reitor; Ernesto Costa, do departa-
mento de Engenharia Informática; e José Pedro
Paiva, da Faculdade de Letras ( ver perfis) . O DN
conseguiu falar com os dois primeiros que con-
sideraram "positiva" apresençadeconcorren-
tes estrangeiros, sobretudo quando estes têm
um currículo com qualidade, apesar de defen-
derem que dificilmente serão favoritos.

"É positivo ter um olhar exterior"
'Agora que conheço melhor a colega [brasilei-
ra] , considero que se trata de uma pessoa de
muito valor, muito interessante até quem sabe

para o futuro da universidade", disse Amílcar
Falcão que, no entanto, considerou que esta
candidata parte com alguma desvantagem.
"Para ocupar o lugar de reitora não me parece
que seja fácil, porque cai num local sem co-
nhecer a Universidade de Coimbra, que é uma
instituição muito grande e muito complexa, e
também não conhece bem o país e as leis", de-
fendeu. "É positivo ter um olhar exterior so-
bre a nossa universidade e, se calhar, até cha-



ma a atenção para pontos que não tínhamos
notado", concordou Ernesto Costa. "No en-
tanto, quem vem participar numa eleição
deste tipo está sempre em desvantagem, no
sentido em que não conhece nem a realida-
de da instituição nem a legislação que vigora
em Portugal relativamente ao superior."
Porto sempre com estrangeiros na luta
Até 2007, a candidatura de estrangeiros ao car-

go de reitor das universidades portuguesas era
reservada a professores catedráticos com um
longo vínculo à própria instituição, o que na
prática resultou em zero candidaturas. Mas, a

partir desse ano, com a aprovação do novo Re-

gime Jurídico das Instituições do Ensino Su-

perior (RJIES) , por iniciativa do então ministro
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Ma-
riano Gago, as instituições passaram a ter de
abrir concursos internacionais para o cargo.

A Universidade de Lisboa foi a primeira a
abrir um concurso internacional para reitor,
em 2009, mas foi a Universidade do Porto
(UP)que teve o primeiro candidato aprovado
pelo conselho geral: o indiano Prabir Bagchi,
da Universidade George Washington, que vi-
ria a perder para José Marques dos Santos, em
2010. Desde então, a universidade nortenha
teve sempre candidatos estrangeiros, sendo

que num ano chegaram à dezena. Nenhum
ganhou mas a Porto Business School, escola
da UP com estatuto próprio , é liderada pelo
espanholßamonCallaghan.AUniversidade
do Algarve é outra universidade portuguesa
que tem atraído bastantes candidatos estran-
geiros, nomeadamente britânicos.

Os candidatos
De uma lista de cerca de uma dezena de
candidatos, o conselho geral da
universidade - composto por
representantes de professores, alunos e
funcionários e personalidades de
reconhecido mérito da sociedade civil -
aprovou cinco nomes. Entre eles estão
três professores da casa: Amílcar Falcão,
Ernesto Costa e José Matos Paiva, mas
também uma astrofísica brasileira com
ligações à NASA e um físico de Singapura
que desistiu por não falar português.

Amílcar Falcão Mais
visibilidade para Coimbra

Atual vice-reitor, Amílcar Falcão rejeita o
rótulo de candidato da continuidade.
"Tenho uma visão para a universidade
bastante diferente até daquela que tem
sido a do atual reitor", diz. "Temos pontos
em comum, senão não faria parte da
equipa dele, mas há diferenças, até ao ní-
vel da personalidade. Tenho uma forma
diferente de lidar com as pessoas e os as-
suntos", defende, assumindo que, por
exemplo, "não teria" tomado a decisão de
"fazer notícia" com os números da fraude
académica na instituição. No plano estra-

tégico, quer uma "muito superior visibili-
dade nacional e internacional" da univer-
sidade, apostando "numa comunicação
mais agressiva e numa investigação cada
vez mais forte e com maior impacto".



Duília de Mello Renovar
universidade histórica

Astrofísica conhecida no Brasil devido à
sua ligação à NASA, a vice-reitora da Uni-
versidade Católica da América tem um
programa de renovação da universidade
assente em três áreas: excelência acadé-
mica, investigação competitiva e interna-
cionalização com diversidade. Quer criar
um centro para monitorizar os estudan-
tes, modernizar o ensino e valorizar o pa-
pel do professor. Diz que a universidade
pode aumentar receitas com mais investi-
gação de qualidade e alunos estrangeiros.

José Matos Paiva Honrar
passado, projetar futuro

O diretor da Faculdade de Letras e do Ar-
quivo da Universidade de Coimbra, dou-
torado em História, apresenta uma candi-
datura em que procura conjugar o respei-
to pela tradição e valores da instituição
com mais de 700 anos de vida com as

apostas necessárias para enfrentar a com-
petitividade do ensino superior, a nível
doméstico e internacional. O mote da
candidatura, "Honrar o passado, enfren-
tar o presente, projetar o futuro", resume
os objetivos do candidato.

Yang Chen Uma janela
aberta para a China

O professor catedrático da Universidade
de Macau, natural de Singapura, apresen-
tou um plano de ação cuja ideia-chave era
a aposta na captação de estudantes inter-
nacionais, em particular asiáticos. Chen
defendia que a atual guerra comercial en-
tre os Estados Unidos e a China favorecia
as universidades europeias, face à expec-
tável redução dos alunos chineses na
América, e prometia fazer valer os seus
contactos. Acabou por desistir da candi-
datura devido à barreira linguística.

Ernesto Costa Prioridade

para a investigação

Investigador na área da inteligência artifi-
cial, Ernesto Costa, da Faculdade de Ciên-
cias e Tecnologia, apresenta um plano de

ação "assente no conceito de uma univer-
sidade de investigação" e propõe "um ins-
trumento que permita levar a cabo essa

estratégia. O número de estudantes de
doutoramento é muito reduzido, cerca de
12%, e temos de aumentar. E ainvestiga-
ção tem de ser capaz de captar receitas

próprias de valor considerável. Em Coim-
branão chegam aos 12%".


