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        Informações 

Caros colegas, venho por este meio trazer-vos algumas informações que considero 

importantes, tendo especialmente em conta este momento de reinício da vida 

académica. 

1ª O Provedor do Estudante é um novo cargo contemplado nos recentes Estatutos do 

IPBeja, estando actualmente a decorrer o seu primeiro mandato com a duração de dois 

anos. Enquanto Provedor tenho como principal objectivo defender os estudantes e 

salvaguardar os seus direitos e interesses, tentando conjugá-los com os do Instituto. O 

que me importa salientar neste ponto é a forma como os estudantes devem encaminhar 

os seus problemas aos órgãos/ pessoas competentes, de forma a obterem uma resposta 

mais célere e adequada à sua situação. 

Deste modo, o estudante deve em primeiro lugar fazer chegar o seu problema às 

entidades directamente envolvidas na questão, pois a sua resolução passará 

forçosamente por elas. Neste processo o Provedor do Estudante deve ser visto como 

uma segunda instância, devendo os estudantes recorrer a ele quando esgotadas as 

possibilidades de resolução com as entidades directamente envolvidas. 

Poderão desta forma ficar descansados que a vossa situação será apreciada no mais 

breve período de tempo possível e os intervenientes supracitados farão uso, sempre 

que necessário, dos órgãos internos do Instituto (alguns deles com competências 

específicas para lidar com este tipo de situações, como são o Conselho Pedagógico), no 

sentido de procurar ultrapassar as dificuldades. 

2ª Está disponível no site do IPBeja um documento denominado “Regulamento Escolar 

Interno” (REI) que sofreu no passado mês de Agosto a última actualização. Este é um 

documento recente e por ventura um dos regulamentos mais importantes para os 

estudantes e docentes deste Instituto, uma vez que “lança regras” uniformizadoras para 

todos os cursos de Licenciatura do IPBeja. Este regulamento incide sobre aspectos tão 

importantes como o são os direitos e deveres dos estudantes, o regime de 

precedências, a avaliação de competências e conhecimentos, entre outros. É por isso 

fundamental a sua leitura. 

Saudações Académicas 

Jorge Pereira – Provedor do Estudante (18/10/2010)   ____________________________ 

*Mais informações e contactos disponíveis na página do Provedor do Estudante constante no site do IPBeja 
 


