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A UNAVE foi fundada em 1986 e é uma unidade de interface da UA, com a sociedade em
geral, na área da Formação ao Longo da Vida não conducente a grau académico.

A Unidade Integrada de Formação Continuada, UINFOC, criada em 2010, constitui-se
como um centro de dinamização, coordenação científica, pedagógica e administrativa,
e de apoio a atividades de formação e investigação sobre a formação ao longo da vida,
de públicos tradicionais e não tradicionais, na Universidade de Aveiro.

A UNAVE concebe, organiza, realiza e gere ações de formação em parceria com os
Departamentos da UA e outras organizações públicas e privadas, nacionais e
estrangeiras.

Sendo a unidade de interface da Universidade de Aveiro com os Departamentos e as
Escolas da UA, e destas com as autarquias, empresas e sociedade em geral, para a
formação académica, a sua missão é a de fomentar a interligação e cooperação entre
as várias unidades orgânicas, a fim de, em colaboração com os vários intervenientes,
elaborar, propor, organizar e gerir a realização de ações de formação conducentes
e/ou não conducentes a grau académico, para públicos tradicionais e não tradicionais.
Contribui, assim, para a formação de adultos ativos, através da promoção da
Aprendizagem Contínua, Permanente e ao Longo da Vida.

ÁREA DE OFERTA FORMATIVA
·
·
·
Certificações e homologações ·
·
·

Comportamental
Cultural
Energia e Eficiência Energética
Engenharia de Tráfego
Estatística Aplicada às Ciências
Formação Avançada de Docentes
do Ensino Superior
· Gestão para Executivos
· Legislação Pública e Privada
· Metodologias de Investigação

· Saúde
· Tecnologia de Redes TCP/IP
· Tecnologias e Programação Avançada
para Multimédia
(modalidade de formação à distância – diversos

Promove a criação e dinamização de serviços e estruturas de apoio direcionadas ao
acompanhamento destes públicos. Este acompanhamento é desenhado tendo em
conta as suas especificidades, e atua desde a sua chegada à Universidade, no seu
trajeto enquanto alunos e de ligação no seu percurso de vida, operacionalizando,
nesse percurso, um ou vários regressos à universidade.

cursos reconhecidos pela Ordem dos Arquitetos)

· Segurança e Construção Sustentável
(diversos cursos homologados pela ACT e ANPC).

Atua ainda como centro de apoio/informação e encontro/convívio destes públicos no
distrito de Aveiro, favorecendo iniciativas de formação contínua e flexível e possibilitando
a colaboração bidirecional entre a Universidade e a Comunidade em que se insere.
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Para além das ofertas em catálogo a UNAVE prepara e realiza ações de formação
configuradas para as necessidades específicas das organizações/empresas/entidades.

lucilia.santos@ua.pt
tlf. (+351) 234 401 515

