
VOTO DE LOUVOR

Tendo em conta a recente nomeação para o prestigiante cargo de Vice-
Reitora  da  Universidade  do  Minho  da  fafense  Laurinda  Leite,  professora
catedrática do Instituto de Educação, que é licenciada em Ensino de Física e
Química,  mestre  em Educação em Ciências e doutorada em Ciências da
Educação - Metodologia do Ensino das Ciências na Universidade do Minho.

Tendo em conta o notável curriculum desta investigadora, nascida na nossa
terra em 1960, a saber:

Professora Catedrática do Instituto de Educação da Universidade do Minho,
desde  2004,  e  investigadora  integrada  do  Centro  de  Investigação  em
Educação. 

Membro  do  Conselho  Geral,  do  Senado,  do  Conselho  Académico  e  da
Comissão de Ética da Universidade do Minho, Vice-Presidente de Escola e
Diretora de Departamento, Presidente de Conselho Pedagógico, Diretora de
Curso de Licenciatura e de Mestrado e Coordenadora de especialidade de
Doutoramento. 

A  Professora  Doutora  Laurinda  Leite  coordenou  o  desenho  e  a
implementação  dos  Mestrados  em Ensino,  na  Universidade  do  Minho,  e
envolveu-se ativamente na criação de cursos de Ensino à Distância nesta
Universidade, bem como na dinamização de ações de formação contínua.

Os seus interesses de investigação centram-se na área da Educação em
Ciências para a Sustentabilidade, incluindo a formação de professores de
ciências  e  os  recursos  didáticos.
Foi membro da Comissão Instaladora da Sociedade Portuguesa de Educação
em Ciências. 

Atualmente, é presidente da Mesa da Assembleia Geral da APEduC, membro
das  sociedades  portuguesas  de  Física,  de  Química  e  de  Ciências  da
Educação e, ainda, membro da Association for Teacher Education in Europe.

 Face ao percurso académico desta ilustre fafense e à importância desta

nomeação, proponho que  a Câmara hoje reunida delibere a atribuição de

um voto de louvor à Professora Doutora Laurinda Leite, desejando-lhe as

maiores venturas no cargo de vice-reitora da Universidade.

Desta deliberação deve ser dado conhecimento à própria, à comunicação
social e deve ser publicitada no site do município.

O Presidente da Câmara

Raul Cunha, Dr.
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