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Está pronto o livro '31 Desafios
Para o Ensino Superior', editado
pela Imprensa Académica, uma
obra de reflexão integrada nas
comemorações dos 30 anos da
Universidade da Madeira
(UMa). É o primeiro livro de
uma nova colecção de ensaios,
que se intitula também '31 Desa-
fios', que promove o debate es-
crito sobre os desafios do ensino
superior e que deverá ter um se-
gundo número já em 2020. O li-
vro é apresentado publicamente
esta tarde, pelas 17 horas, na Rei-
toria da UMa, Colégio dos Jesuí-
tas. Inclui um debate, a transmi-

tir em directo pela TSF-Madeira.
A igualdade entre mulheres e

homens, a autonomia, as barrei-
ras informais de acesso ao ensi-
no superior, a mobilidade inter-
nacional, a importância da uni-
versidade na promoção de uma
cultura de honestidade, a avalia-
ção, a educação inclusiva, o ensi-
no doutoral, o trabalhador-estu-
dante, os estudantes não-tradi-
cionais, a inserção dos jovens di-
plomados no mercado de traba-
lho, a sexualidade e a saúde, o

sucesso, insucesso e desistência
no ensino superior, a sustentabi-
lidade, o bem-estar, o desporto, a
ciência e a fé, e a acção social são
vários dos temas aprofundados
na obra, que junta 32 textos or-
ganizados em cinco capítulos:
'Nos bastidores das instituições
de ensino superior'; 'O ensino: a
nova ordem mundial da educa-
ção superior'; 'O estudante uni-
versitário'; 'Para além do ensino
superior'; e 'Políticas do ensino
Superior'. Reflectem preocupa-
ções comuns a alunos, docentes
e instituições, sublinha Andreia
Nascimento, que com Ricardo
Martins, coordenou a obra, fruto
de dois anos de trabalho.

"Nós nesta primeira obra, ex-
perimental, se assim se pode di-
zer, verificámos que há muito
caminho ainda para traçar, por-
que as questões muitas vezes
não são debatidas, não são dis-
cutidas e quando são, não vêm
cá para fora, são debatidas no
seio de congressos destinados
aos próprios especialistas nas
várias matérias, são muitas ve-
zes comentadas nos órgãos de

comunicação social, mas depois
não chegam ao público", lamen-
tou. A também responsável pela
comunicação da Associação
Académica da Universidade da
Madeira, que detém a Imprensa
Académica, sente que há muito
mais ainda para abordar, daí o
compromisso já de continuar
nos próximos anos com novos
números, um por ano, para a co-
lecção.

Em jeito de análise a este pri-
meiro livro de ensaios, diz que
fica a vontade de enriquecer a
discussão sobre o ensino supe-
rior, "incentivando um debate
contemporâneo onde figura um
pensamento livre como deve ser
prática nas democracias, as me-
lhores anfitriãs das instituições
de ensino e de investigação".
Para Andreia Nascimento, a
obra revela os desafios das uni-
versidades em geral e em rela-
ção à UMa acaba por "demons-
trar a própria vitalidade da insti-
tuição. Começou pelas mãos de
estudantes e antigos estudantes,
mas teve a participação de pro-
fessores e de investigadores da
casa".

A apresentação desta tarde
será conduzida pelo jornalista
Nicolau Fernandez. Vai contar
com a participação de Maria
Manuel Vieira, coordenadora do
Observatório Permanente da Ju-
ventude, do Instituto de Ciên-
cias Sociais da Universidade de
Lisboa, que escreveu o ensaio
'Sucesso, Insucesso e Desistên-
cia no Ensino Superior - Con-
ceitos, Percursos e Subjectivida-
des'; de César Morais, estudante



de doutoramento e docente na
Universidade Nova de Lisboa,
responsável pelo artigo 'Evolu-

ções Recentes na Inserção Pro-
fissional dos Jovens Diplomados
do Ensino Superior em Portugal:
Convergências e Disparidades
entre Residentes na Região Au-
tónoma da Madeira e no conti-
nente'; Daniel Monteiro, presi-

dente da Federação Académica
do Desporto Universitário, no li-
vro com 'Desporto ao Serviço do
Desenvolvimento Humano
(Também no Ensino Superior)';
e João Pedro Vieira, vereador da
Câmara Municipal do Funchal,
formado em medicina, escreveu
'Cidadania: Da Academia às re-
des sociais'. Nesta apresentação
com transmissão na TSF vão

participar ainda Carlos Abreu,
actual presidente da AAUMa,
estudante de mestrado em En-
genharia Informática, e Andreia
Nascimento.

O livro custa 14,9 euros, pode
ser comprado nas livrarias. Hoje
está à venda no local por 10 eu-
ros.

MAIS DE 30 AUTORES

Os temas desenvolvidos no livro '31 Desafios Para
o Ensino Superior' foram pensados por estudantes,

desafiados a identificar os desafios do ensino superior
hoje. Aceitaram o convite para desenvolver esses temas João

Sobrinho Teixeira, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, que é o autor do prefácio, assim como o vice-

reitor da UMa Sílvio Fernandes, que assina o posfácio, Teresa Alva-
rez, António Manuel Valente de Andrade, Amélia Augusto, Germa-

no Borges, Irma da Silva Brito, Ricardo Cabral, Hugo Carvalho, Car-
los Albino Veiga da Costa, João Falcão e Cunha, Diana Dias, Hugo

Dionísio, Elísio Estanque, Paulo Ferraz, António Fragoso, Joana Mira
Godinho, David Gomes, João Castel-Branco Goulão, Ana Carla Ma-
deira, Rosa Marchena Gómez, Helena Agueda Marujo, Daniel Mon-

teiro, Luís Valentim Pereira Monteiro, César Augusto Lima Mo-
rais, Natália Pacheco, Paulo Peixoto, Henrique Pereira, José
Luís Rodrigues, Liliana Rodrigues, Catarina Sales Oliveira,
Rafael Santana Hernández, Patrícia Santos, Idalina Sardi-

nha, Armando Manuel Marques Silva, Margarida
Mano, Marlene Conceição Batista Teixeira, Gon-

çalo Cardoso Leite Velho, Carlos Vieira, Isa-
bel Vieira, João Pedro Mendonça

Vieira e Maria Manuel Viei-
ra.


