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Estudantes contactam
com profissionais de 60 empresas

O Complexo Pedagógico II da Universidade do Mi-
nho, no campus de Gualtar, em Braga, recebe, hoje e 
amanhã, a iniciativa “Pitch Bootcamp”.

Trata-se de um programa de dois dias destinado a 
estudantes universitários e recém-licenciados que só em 
2013 ajudou a criar mais de 150 postos de trabalho.

O objetivo é promover a interação dos participantes 
com profissionais de 60 empresas, ajudá-los a desen-
volver novas ferramentas para procurar trabalho e criar 
novas oportunidades, bem como dar-lhes a conhecer 
melhor o mercado laboral e as suas especificidades. 

A Spark Agency é a entidade promotora, contando  
com o apoio da Escola de Economia e Gestão da 
UMinho e da AIESEC Minho.

Democracia na União Europeia
em debate na Escola de Direito

“Que democracia queremos na UE?” é o mote para 
o 2.º Encontro Presente no Futuro, que se realiza no 
próximo dia 8 de maio, pelas 17h00, no Auditório Nobre 
da Escola de Direito da Universidade do Minho.

A iniciativa conta com a participação de Amélie Fer-
nandes, Luís Amado, Patrícia Jerónimo e Pedro Madeira 
Froufe, sendo o debate moderado por Manuel Pinto.

Manuel Pinto nomeado
sócio honorário do Grupo Comunicar

Manuel Pinto, catedrático do Departamento de
Ciências da Comunicação da Universidade do Minho 
e coordenador do grupo de Média e Jornalismo do 
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, foi 
nomeado sócio honorário do Grupo Comunicar.

Trata-se da máxima distinção honorífica concedida 
por aquele grupo a pessoas ligadas à Educação para 
a Comunicação em todo o mundo. A distinção foi feita 
pela assembleia daquela instituição, em reunião realizada 
em Castellar de la Frontera, Cádiz (Espanha). 

UMinho reforça posição entre
as 100 melhores universidades 
com menos de 50 anos

DR

Ranking coloca a academia minhota na 75.ª posição do top 100 mundial das universidades com menos de 50 anos

A Universidade do Mi-

nho (UMinho) reforçou a 

sua posição entre as 100 

melhores universidades 

com menos de 50 anos a 

nível mundial, segundo o 

“Times Higher Education 

100 Under 50 University 

Ranking 2014”, anunciou 

fonte da academia.

Este ranking coloca a 

academia minhota na 75.ª 

posição do top 100 mun-

dial das universidades com 

menos de 50 anos. A UMi-

nho assume, assim, a lide-

rança entre as universida-

des portuguesas, depois de 

ter entrado no ranking no 

ano passado diretamente 

para a posição 76.

Lançado em 2012, o 

ranking pretende chamar a 

atenção para um novo gru-

po de instituições univer-

sitárias de topo que, num 

curto período de tempo, 

atingiram um nível global 

de excelência na investi-

gação e no ensino. 

Na lista apenas constam 

instituições fundadas em 

1962 ou após este ano. Uti-

liza os mesmos 13 indica-

dores do ranking mundial 

da “Times Higher Educa-

tion”, um dos mais pres-

tigiados rankings interna-

cionais, recalibrados para 

o perfil de instituições 

mais jovens.

A academia minhota sur-

ge também como a melhor 

universidade portuguesa no 

“CWTS Leiden Ranking”, 

que mede a qualidade e o 

impacto da produção cien-

tífica a nível mundial.

Estudo da UMinho conclui que cantinas 
servem refeições «pobres em calorias»

Um estudo da Universi-

dade do Minho (UMinho) 

conclui que as cantinas es-

colares do ensino básico 

servem refeições «pobres 

em calorias» devido à «fal-

ta» de formação profissio-

nal e aos «limitados» re-

cursos financeiros para os 

refeitórios escolares.

O estudo – feito pelo 

Centro de Investigação em 

Estudos da Criança e que 

incidiu sobre o compor-

tamento alimentar de 500 

crianças e adolescentes en-

tre os 10 e os 17 anos – 

concluiu ainda que os estu-

dantes, sobretudo as rapa-

rigas, deixam parte da re-

feição no prato, desperdi-

çando 15% dos alimentos 

fornecidos.

A investigação, centrada 

numa escola do Alentejo, 

aponta que as refeições 

servidas a alunos dos 2.º e 

3.º ciclos do ensino básico 

têm «valores muito abaixo 

do recomendando» no que 

toca a lípidos e hidratos 

de carbono. Acrescenta 

que as proteínas «corres-

pondem apenas à quanti-

dade necessária para alu-

nos mais novos».

As responsáveis pelo es-

tudo, Elsa Reis e Graça

Estudo incidiu sobre uma escola do Alentejo
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S. Carvalho, consideram 

que o problema da insufi-

ciência nutricional das re-

feições deve-se, entre ou-

tras causas, «à falta de for-

mação profissional, à ine-

xistência de fichas técni-

cas das refeições e aos li-

mitados recursos financei-

ros para os refeitórios es-

colares, associados ao re-

duzido preço pago pelos 

utilizadores e aos gastos 

que as empresas têm que 

suportar».

A investigação aponta 

que «mais de um terço das 

ementas não continha to-

das as informações nutri-

cionais e, por vezes, não 

correspondia às refeições 

efetivamente servidas».

A pesquisa, realça a aca-

demia minhota, demons-

trou igualmente «dispa-

ridades no consumo me-

diante o género e a ida-

de, sendo que as raparigas 

tendem a consumir mais 

sopa e vegetais e os rapa-

zes mais pão e fruta».

Já os alunos mais novos 

do 2.º ciclo «consomem 

alimentos mais saudáveis 

que os do 3.º ciclo, ingerin-

do com maior frequência 

peixe, acompanhamento 

de vegetais e fruta».

Entre os que mais uti-

lizam os refeitório «es-

tão os alunos que residem 

fora da localidade da es-

cola, bem como os que re-

cebem a senha de almoço 

gratuitamente, traduzindo-

-se num importante supor-

te a elementos oriundos 

de famílias mais desfavo-

recidas».
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