7 de Março 2012
“Quão verde é a Tua Universidade?”

TerTÚlia: Transição Universitária
7/3/2012

Oradora: Paula Soares (área académica de letras e artes e percurso em Transição,
Permacultura e Ecovilas)
"Gaia in Harmonia - Iniciativa de Transição"
Presentes: 11 pessoas
EXPOSIÇÃO







Iniciar a temática de Ecovilage in campus pois o
Alentejo quer ter uma Ecovila.
Implementação do Curso de Transição na
Universidade de Évora - 4, 5 e 6 de Maio com a
May East (Gaia Education)
Realizar um EDE (Ecovilage Design Education)
na Universidade de Évora para a primavera de
2013
Há um sonho de:
o Universidades realmente orgânicas e vivas onde a Transdisciplinaridade é a
base e passa-se a funcionar como um todo e não a nível individual.
o A estrutura para permitir a inovação é flexível. Hoje em dia consegue-se com os
cursos livres nas Universidades. Desta forma não tem que preencher todos os
requisitos burocráticos e curtos.
o Doutoramentos coletivos como
prioridade
o Investigação Ação
o Criatividade e Liberdade
(haver espaço, estruturas e
normas que os permitam)
o Ritmos orgânicos (respeitar os
ciclos naturais e individuais,
permitindo que haja
diversidade)
o Despertar as Inteligências
Múltiplas com Avaliação
adequada
o Construção de Conhecimento
Partilhado - o professor é um
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o
o
o
o
o
o
o

facilitador de conhecimento e os próprios alunos são os angariadores e
integradores de conhecimento
Conhecimento Vivo - além dos livros e artigos, devem existir outras formas de
alizar conhecimento, tal como por exemplo a Horta da FCUL. É preciso também
saber fazer.
Cooperação
Rotas de Transição Interior - talvez daqui a 40 a 50 anos teremos as
universidades mais próximas
Fraternidade dos saberes - temos um tema e muitas pessoas com perspectivas
diferentes e multifocadas
Celebração é fundamental nas Universidades
Transparência - é quase inexistente atualmente
Co-responsabilização do início ao fim
Otimismo é fundamental

DEBATE


Como se pode implementar esse tipo de
cursos nas outras universidades onde há
grupos que os querem implementar?
o Ir buscar apoios de Gaia, TN,
GEN, com apoios da FCT
o Contactar com as autarquias e
associações locais



Transição Universitária em Évora, como
se define?
Começamos numa associação
centenária de Évora e fizemos um permablitz para estimular e envolver a cidade. Estão
envolvidos 5 como núcleo duro, mais 15 estudantes.
Como envolver os docentes na FCUL?
Tentar fazer através da celebração da Universidade/Faculdade. Tem que ter um
elemento lúdico académico.





Faz sentido ter uma Transição Universitária? Porquê?
O pensamento de que estamos sós enfraquece e permite que ideias passem à ação.
Talvez devemos investir não em rede (como um Hub) para já dado que ainda somos
poucos mas sim estimular parcerias e estimular a comunicação.



Ideias do Lecas:
o
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o



promover cursos em rede

Perguntas/Sugestões
o 1000 lagos no Alentejo –
Tamera
o Ecocomunidades
o Orçamento participativo
o FP7
o TEPtalks - Transition,
Ecovillages and Permaculture
talks
o TIPS - Transition to an Integral PermaScience
o Colaborações científicas



Enviar à Paula
o Curso de Investigação Acão
o JICU
o Artigo Ciência Integral



Conferência “Transição universitária” na Finlândia em Abril?



Sugestão:
o Partilha (transição universitária)
numa plataforma simples, de
sucessos, insucessos,
atividades, motivação (evitando
por agora uma plataforma mais
trabalhosa). A visibilidade é
também importante pois gera
motivação e cativa mais
pessoas.
o Não será esta ideia coincidente
com a “RedeConvergir”?
o Em vez de criar mais uma
rede/plataforma, porque não
integrar na “RedeConvergir”?



Doutoramentos coletivos?
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o Várias pessoas a trabalharem num mesmo projeto de doutoramento
multidisciplinar.
o Iniciar a discussão para esta possibilidade
o Exemplo: Num projeto de uma aldeia que quer tornar-se mais sustentável, haver
um projeto coletivo e
multidisciplinar de alunos que o
desenvolvem no âmbito de um
doutoramento coletivo…


(Novas formas de avaliação) Como
avaliar a criatividade? É possível?
o Os 7 tipos de inteligência
segundo Howard Garner;
o ….



Criações coletivas
o As vezes é difícil pensar
“outsider the box”
o Leva a criação de laços fortes
o Fundamental para evoluir

Alto-comissário: David; Acolhedora: Carolina; Atados: Gil e Raquel
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