
Conselho Consultivo da Oferta Formativa  

da Universidade do Algarve 

-  Ata Número 3 - 

 

Aos vinte e nove dias do mês de julho de 2020, pelas catorze horas e trinta 

minutos, reuniu o Conselho Consultivo da Oferta Formativa da Universidade do 

Algarve. Esta reunião decorreu de forma remota através da plataforma Zoom. 

 

Estiveram presentes nesta reunião:  

Saúl Neves de Jesus, Vice-Reitor, que coordenou a reunião,  

Pedro Martins, do Gabinete de Apoio à Inovação Pedagógica (GAIP), que 

secretariou,  

Maribela Pestana, Pró-Reitora, 

Sérgia Medeiros, Diretora do Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente, 

Maria Rosário Militão e Cesário Loureiro, respetivamente Diretora e Diretor 

Adjunto do Agrupamento de Escolas de Almancil, 

Margarida Pereira, em representação da Direção de Serviços da Região do 

Algarve da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE),  

Brandão Pires, Representante da Comunidade Intermunicipal do Algarve 

(AMAL), 

Ilda Pedro, Coordenadora do Gabinete Alumni e Saídas Profissionais (GASP), 

Ana Conceição, responsável pelo “Clube da Matemática”, da Universidade do 

Algarve, que participou como convidada. 

 

O Sr. Vice-Reitor, Saúl Neves de Jesus, iniciou a reunião agradecendo a 

participação de todos, apresentando algumas informações, fazendo uma síntese 

retrospetiva das reuniões anteriores deste Conselho e enquadrando o objetivo 

da reunião, nomeadamente efetuar o balanço de algumas atividades realizadas 

durante este ano letivo e perspetivar as atividades a realizar no futuro para uma 

maior aproximação da UAlg às escolas da região. Neste sentido, fez referência 



ao levantamento que havia realizado junto de docentes da UAlg que integram 

Conselhos Gerais de Agrupamentos de Escolas. 

De seguida, passou a palavra aos presentes os quais, de forma geral, saudaram 

a realização desta reunião e salientaram a importância de promover uma maior 

aproximação entre a UAlg e as escolas, bem como também dos municípios. 

De seguida, o Sr. Vice-Reitor, passou a palavra a Pedro Martins que efetuou 

uma apresentação relativa às atividades do GAIP, nomeadamente aquelas que 

contribuem para o desenvolvimento de competências transversais dos 

estudantes (em anexo segue pdf desta apresentação). 

A seguir, Ana Conceição Guerra fez uma apresentação relativa ao “Clube da 

Matemática”, tendo efetuado o enquadramento da atividade do clube cuja 

atuação pretende sobretudo promover o sucesso académico em unidades 

curriculares de vários cursos da UAlg em que são relevantes os conhecimentos 

ao nível da Matemática. Este Clube é composto por docentes de várias unidades 

orgânicas e por alunos voluntários, contando com 167 membros que participam 

nas várias a sessões presenciais, e/ou de forma remota (em anexo segue pdf 

desta apresentação). 

Mais uma vez o Sr. Vice-Reitor, Saúl Neves de Jesus passou a palavra aos 

presentes, os quais manifestaram a sua satisfação pela dinâmica demonstrada 

pela Universidade do Algarve, tendo sido salientada a opinião de que as 

atividades descritas poderão constituir-se como um fator diferenciador da 

Universidade do Algarve face a outras instituições de ensino superior.  

Foi referida também a necessidade de dar maior visibilidade a estas atividades 

de modo a que sejam do conhecimento dos alunos das escolas secundárias e 

das suas famílias, tendo sido sugerida a sua divulgação na página da DGEstE.     

Antes de terminar, o Sr. Vice-Reitor convidou todos os presentes para a 

apresentação do 2º número da  “Revista UAlgoritmo”, a qual se iniciaria às 

16h00. 

A reunião terminou pelas dezasseis horas, dela se lavrando a presente ata, que 

vai ser assinada pelo coordenador do Conselho Consultivo e por mim, que a 

secretariei. 



 

Faro, 29 de julho de 2020 

 

        O Coordenador                                                            O Secretário 

  

 
       Saúl Neves de Jesus                                                   Pedro Martins 

 

 

 

 

 


