Assunto – Convite: concurso de ideias da Universidade Júnior 2016
Estimado(a) docente ou investigador(a) da Universidade do Porto:
Este ano, a Universidade Júnior chega à dúzia de anos de existência. Pela sua dimensão, pela
sua variedade de atividades, torna-se difícil perceber toda a extensão do impacto deste
programa, mas não duvidamos da sua imensa importância como evento estival de promoção
da cultura – seja científica, humanística, artística, desportiva – e de aproximação à
instituição universitária.
Os estudos que temos realizado sobre o efeito deste projeto no recrutamento da Universidade
do Porto revelam que um em cada cinco dos atuais estudantes da nossa instituição foi
introduzido ao ambiente académico através da Universidade Júnior.
Por outro lado, satisfaz-nos verificar a avaliação positiva que este programa regista junto de
pais e educadores e, fundamentalmente, o entusiasmo que gera entre os jovens que, todos os
verões, se juntam – pelo espaço de uma ou duas semanas – à nossa comunidade
universitária.
Este projeto assenta no voluntarismo dos docentes e investigadores que procuram conceber
programas educativos que equilibram rigor académico e atratividade temática e que, embora
tendo em conta os programas escolares, propõem abordagens imaginativas, promovendo o
espírito crítico e o entusiasmo da descoberta entre os jovens alunos que nos ‘invadem’ todos
os anos. Esta é a base do sucesso, da qualidade e do alcance percebidos na Universidade
Júnior, que levaram à sua inserção na rede europeia de instituições que desenvolvem ações
com objetivos similares, que conduziram ao seu reconhecimento internacional deste projeto,
Contudo, a comunidade académica tem-se envolvido na Universidade Júnior de forma
desigual. Todos os anos temos recebido novas propostas de actividades. Muitos docentes e
investigadores têm assumido generosamente de forma continuada mais este ‘encargo’
académico. Mas, suspeitamos que muitos outros poderiam ajudar à sistemática renovação e
procura de originalidade deste projeto educativo.
E para isso terão oportunidade, uma vez que acaba de abrir o concurso de ideias para a
edição de 2016. É por esse motivo que o(a) convido, estimado(a) colega, a aceder à página
Internet da Universidade Júnior (http://universidadejunior.up.pt ) e a ser um(a)
daqueles(as) que, ao promover a ligação com os mais jovens, está na realidade a transformar
subtilmente a nossa grande instituição.
A Equipa Universidade Júnior conta consigo. Conto consigo.
Sebastião Feyo de Azevedo, Reitor da Universidade do Porto

