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O professor da Escola de Enge-
nharia da Universidade do Mi-
nho (UMinho), Rui Lima, foi
convidado para a comissão con-
sultiva do Aalborg Centre for
Problem Based Learning in En-
gineering Science and Sustaina-
bility, um novo centro de inves-
tigação UNESCO. Esta entidade
pretende ampliar a rede de cola-
boração na educação em enge-
nharia a nível internacional. Rui
Lima, único português na co-
missão, quer “contribuir para au-
mentar o número de atividades e
a visibilidade da investigação”
nesta área, nomeadamente na
formação dos engenheiros, na
prática docente e na ligação à in-
dústria.

O docente da UMinho esteve
recentemente na inauguração do
Aalborg Centre. A entidade tem

a sede na AAU, Dinamarca, que
foi pioneira a implementar mo-
delos de aprendizagem baseada
em problemas e em projectos na
educação em engenharia. A par-
ceria da UMinho deriva das acti-
vidades da associação Project
Approaches in Engineering Edu-
cation (PAEE), à qual Rui Lima
pertence e que organiza um con-
ceituado simpósio internacional.

“Pertencer ao Aalborg Centre é
uma excelente oportunidade pa-
ra aprender, colaborar e reforçar
uma rede para a melhoria da
educação em engenharia. É um
trabalho em equipa e passa pela
aplicação de modelos de apren-
dizagem centrados no aluno, que
aumentem o seu significado, a
relevância e a motivação”, afir-
ma Rui Lima. “Estamos a conce-
ber e propor projectos para uma
relação muito estreita entre uni-
versidades e empresas, com ga-
nhos para ambas as partes – em

Portugal isso já sucede, por
exemplo, entre a UMinho e a
Bosch Car Multimedia (Braga),
a Continental Mabor (Trofa) e a
Nanium (Vila do Conde)”, subli-
nha. Num dos projectos em cur-
so pretende-se envolver equipas
de alunos de diversos cursos de
engenharia a resolver problemas
reais de empresas.

Rui Lima considera que Portu-
gal tem evoluído nesta área, so-
bretudo após o Processo de Bo-
lonha: “há um caminho a per-
correr ao nível da maior aplica-
ção de modelos inovadores, da
interdisciplinaridade e do reco-
nhecimento, mas a criação da
PAEE e da Sociedade Portugue-
sa de Educação em Engenharia é
um sinal da valorização crescen-
te do sector, pelo seu impacto na
formação de profissionais com
competências mais alinhadas
com as necessidades da indústria
e da sociedade”.
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