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A UNIVERSIDADE ABERTA CELEBRA O DIA EUROPEU DO PATRIMÓNIO UNIVERSITÁRIO
ATRAVÉS DA INICIATIVA “UNIVERSIDADE, CULTURA E CIÊNCIA: 
A AVENTURA DE ESTUDAR EM QUALQUER LUGAR DO MUNDO”

18 de novembro, a partir das 10h, no Palácio Ceia, em Lisboa, e também através da plataforma 
Zoom: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/7664445433

SUMÁRIO
Um país desenvolvido dispõe, por definição, de um sistema de ciência, ensino superior e inovação Um país desenvolvido dispõe, por definição, de um sistema de ciência, ensino superior e inovação 
forte, por outras palavras, de um ecossistema universitário que cumpre a sua missão ao serviço da 
comunidade. Nesse sentido, a universidade, além de ser património, no sentido etimológico de um 
conjunto plural e diverso de bens, é um património que está em permanente reinvenção. A iniciativa 
da Universidade Aberta decorre da sua participação diferenciada no sistema de ciência, ensino 
superior e inovação português, ao apostar desde a sua criação, em 1988, em metodologias de ensino 
alternativas, como forma de chegar a mais pessoas e, desse modo, contribuir para o desenvolvimento 
do país. Na escolha do desenho da iniciativa, é tida em conta essa especificidade, que não só 
diferencia como aproxima a Universidade Aberta das demais instituições de ensino superior, com as 
quais está destinada a colaborar, contribuindo com o que lhe é particular. Foram escolhidos quatro 
tópicos para discussão, que se referem a matérias que merecem particular interesse dos agentes 
universitários no nosso tempo, nos múltiplos planos da sua intervenção: a relação entre professores e 
estudantes nos cenários do ensino digital; a forma de fazer ciência no atual contexto de globalização; 
a relação entre o território e a formação das pessoas, num contexto em que é necessário inovar; e uma 

reflexão sobre as regras e estratégias de publicação em revistas de impacto. reflexão sobre as regras e estratégias de publicação em revistas de impacto. 


