PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DO IPBEJA

Em reunião do Conselho Geral do IPBeja (CG) de dia 2 de março de 2020, e após todos os
esclarecimentos e diligências efetuados pela Presidência junto da A3ES relativamente ao
assunto da legalidade de um único Conselho Técnico Científico e Conselho Pedagógico no
IPBeja, o CG aprovou por unanimidade o início do processo de revisão dos Estatutos. Foi
também aprovado um cronograma para os trabalhos a realizar e todos os conselheiros
concordaram que se deveria proceder à revisão dos Estatutos do IPBeja para responder à
recomendação da A3ES e em simultâneo promover uma reflexão global e proceder às
alterações que fossem consideradas oportunas.
Já em situação de pandemia e confinamento a Comissão de revisão dos Estatutos consultou a
comunidade académica sobre este assunto e recebeu os respetivos contributos. Apesar de
todos os esforços não foi possível realizar, em situação de confinamento, todo o trabalho que
estava previsto e calendarizado para uma situação de normalidade. Importa referir que o prazo
para realizar as alterações sugeridas pela A3ES é final de outubro de 2020, o processo de
eleição do próximo CG terá de iniciar-se em meados de setembro de 2020 e a proposta de
alteração de estatutos tem de ficar em consulta da comunidade académica durante pelo
menos 30 dias de calendário.
Face a estes constrangimentos, a Comissão teve dar prioridade aos assuntos urgentes pelo que
a proposta que se anexa apenas reflete a alteração relativa à existência de um Conselho
Técnico Científico e um Conselho Pedagógico em cada escola e ainda o início do processo de
eleição do CG, situação que já tinha sido falada várias vezes em anteriores reuniões.
Todos os contributos recebidos pela Comissão de revisão dos estatutos foram devidamente
registados, valorizando todo o trabalho que foi realizado com esse fim e serão transitados para
o próximo CG para que sejam considerados oportunamente.
Anexa-se um extrato dos estatutos apenas com os artigos que se propõe alterar, assinalando
a azul as alterações ao texto. Foi preocupação da Comissão respeitar e dar abertura a que as
diferentes especificidades das Escolas do IPBeja possam, dentro do texto proposto, encontrar
as melhores soluções para cada uma.
A proposta de alteração aos estatutos ficará em consulta pública até dia 8 de setembro.
Lamentamos que inclua o período de férias da maioria da comunidade académica, mas, face à
atual situação não foi possível fazê-lo de outra forma. Tentámos minimizar esta situação
alargando o período além dos 30 dias obrigatórios.
Existem várias disposições nos atuais estatutos que estão desatualizadas (como por exemplo
a denominação dos serviços, disposições transitórias que faziam sentido na primeira versão
dos estatutos, …) e que durante este período de consulta serão objeto de acertos. Nenhuma
destas situações carecem de decisão, são apenas ajustes. Serão também preparadas as
disposições transitórias que definem a eleição dos primeiros CTC e CP em cada escola e que já
não foi possível fazer nesta fase.
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