Encontro
Nacional
Universidade e Cultura
A UTAD participou no Encontro Nacional Universidade e Cultura
#1, realizado a 4 de dezembro e organizado pela Universidade
do Porto e pelo Plano Nacional das Artes, o qual incluiu um
conjunto de sessões destinadas à reflexão sobre a missão
cultural das universidades.
Durante a manhã, o Encontro contou com as intervenções da
Ministra da Cultura, Graça Fonseca, do Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, do Reitor da
U.Porto e Presidente do CRUP, António de Sousa Pereira, assim
como de oradores convidados, como Fernando Mencarelli, diretor
de ação cultural da Universidade Federal de Minas Gerais,
e Emmanuel Ethis, atual Reitor da Academia de Rennes, que
presidiu à Comissão Cultura e Universidade: Para
transformação cultural da universidade francesa, em 2010.
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Durante a tarde foram partilhadas as experiências das
universidades do CRUP, entre as quais a UTAD, cujo Vice-Reitor
para a Internacionalização,
Artur Cristóvão, apresentou a
comunicação “Arte e Cultura na UTAD, quase 8 anos em
retrospetiva”, destacando que, no período que decorreu desde o
outono de 2013, foram realizadas mais de 660 iniciativas
culturais, entre as quais conferências, colóquios, encontros,
debates, aulas abertas, exposições de arte, concertos e outras

exibições musicais, teatrais e de cinema, festivais,
comemorações de datas culturais, viagens cultuais, assim como
assinados protocolos com diversas instituições da área, fruto
do trabalho do Grupo de Missão então constituído.
Salientou também a aprovação da nova orgânica da UTAD, que
contemplou a criação do Centro de Cultura e Responsabilidade
Social, estrutura especializada com competências no domínio da
promoção das atividades artísticas, culturais e de
responsabilidade social, mobilizando recursos e energias
internas, dinamizando projetos em rede e parceria, e
promovendo na academia hábitos de reflexão, partilha,
usufruição e participação, através de uma agenda de
iniciativas regulares.
A realização destes Encontros deverá ter continuidade e
espera-se a ativação da Comissão Especializada do CRUP para a
área da Cultura, criada em outubro de 2015, sob proposta do
Reitor da UTAD.

