Portugal Inovador

O impacto do ensino superior
no Tâmega e Sousa

No contexto socioeconómico da região do Tâmega e Sousa não podíamos abdicar de falar
da vertente do ensino e formação de novos profissionais. Assim, apresentamos-lhe a ESTGF.

O ensino superior politécnico
tem um impacto muito forte, como
no caso da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Felgueiras
(ESTGF), a única instituição de
ensino superior público no território do Tâmega e Sousa. Dorabela
Gamboa, a presidente, indica três
fatores que servem as necessidades do território.

Oferta Formativa
A prioridade da ESTGF é consolidar e manter em constante
atualização o portfólio formativo
que oferece. “Queremos formar
e qualificar profissionais que vão
servir os interesses das indústrias
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e das empresas e, assim, preocupamo-nos com a opinião de parceiros importantes como o Conselho
Empresarial do Tâmega e Sousa
(CETS) e a CIM do Tâmega e Sousa”, completa Dorabela Gamboa.
Particularizando alguns exemplos recentes de sucesso, a ESTGF apresenta a Licenciatura em
Tecnologias da Madeira, que entrou
em funcionamento em 2013/2014,
e que vem servir um dos principais
setores da região, a indústria da madeira e do mobiliário. No ano letivo
2014/2015 abrem a Licenciatura
em Sistemas da Informação para a
Gestão, criada em conjunto com os
parceiros tecnológicos e industriais,
que contribuíram para a definição do
plano curricular, e que irão acompanhar o funcionamento do curso. Os
estudantes desta nova licenciatura,
terão contacto direto com empresas
e formação em contexto de trabalho
durante todo o curso.
A oferta formativa completa-se
com as Licenciaturas em Ciências
Empresariais, Engenharia Informática, Segurança Informática em
Redes de Computadores, Engenharia de Segurança do Trabalho
e Solicitadoria. E ainda os Mestrados: Engenharia Informática,
Gestão das Organizações do 3º
Setor, Gestão de Projetos, Gestão
e Internacionalização de Empresas,
Solicitadoria e Gestão Integrada da
Qualidade, Ambiente e Segurança.

Com o Tâmega e Sousa
Referindo a importância da
ESTGF para a região, indicam-se
projetos de investigação e inovação com empresas. Desses consta
um projeto aprovado pelo QREN
em 2014 no valor de 300 mil euros, em colaboração com o CETS,
com base numa parceria com a
empresa Bullet Solutions, SA. e o
centro de investigação da ESTGF,
o CIICESI. “Todo o enfoque deste
projeto é na indústria da madeira,
e o objetivo é desenvolver uma
ferramenta que otimize a produção
e minimize os desperdícios do
corte das matérias-primas”, indica
Dorabela Gamboa.

Processo de
Internacionalização
A internacionalização é outra
prioridade e, em vez de estar focada para mobilidades Erasmus, que
é o habitual nestas instituições, a
ESTGF quer alterar esse conceito.
“Estamos a criar um gabinete físico
para prover total disponibilidade
de recursos físicos e humanos às
relações externas”, explica.
Têm já um projeto muito interessante, previsto para a Primavera
de 2015, que consiste na visita da
Embaixada dos Estados Unidos e
de empresas americanas para a
troca de contactos e a criação de
laços com as empresas do Tâmega
e Sousa. |

