
Balanço do Ano Académico 2009/2010 

 

Caros estudantes e restantes elementos da Comunidade Académica do IPBeja, 

Chegado este momento que marca o final do presente ano lectivo, é para mim importante 

fazer um balanço das actividades que realizei enquanto Provedor do Estudante, uma vez que 

este foi também o primeiro ano lectivo completo que contou com esta figura estatutária. 

Creio por isso que estou em condições de apresentar e reflectir sobre os resultados atingidos 

ao longo do período supracitado, o que permitirá também à Comunidade Académica 

manifestar os seus comentários, que serão acolhidos por mim como uma oportunidade de 

adequar e melhorar as minhas intervenções já no ano lectivo seguinte. 

Deste modo, apresento sucintamente as actividades que realizei e aquelas em que estive 

presente enquanto Provedor do Estudante: 

 Criação de uma página Web associada ao portal do IPBeja, onde está disponível uma 

breve apresentação pessoal à Comunidade Académica, as competências do 

Provedor, os seus contactos, e ainda algumas hiperligações e comunicados 

actualizados, que possibilitam aos estudantes acompanhar as recentes actividades do 

Provedor; 

 Levantamento das Principais Necessidades dos Estudantes do IPBeja, junto das 

Associações de Estudantes e posterior discussão das mesmas com os responsáveis de 

vários órgãos do Instituto, no sentido de dar resposta às mesmas. Como balanço 

neste momento e, tendo em conta que apenas 1 das 8 necessidades apontadas não 

foi completamente resolvida (por ser de difícil resolução), cerca de 90% das mesmas 

foram ultrapassadas com sucesso; 

 Participação com discurso nas actividades do Dia do IPBeja e acolhimento dos 

estudantes do primeiro ano dos Curso do Instituto, numa actividade desenvolvida 

pelo Gabinete de Apoio Psico-Pedagógico; 

 Reuniões/contactos periódicos com os Presidentes das Associações de Estudantes, 

com a Presidência do IPBeja, com os Directores das Unidades Orgânicas, com o 

Presidente do Conselho Pedagógico, com o Presidente do Conselho para a Avaliação 

e Qualidade, com o Administrador dos Serviços de Acção Social, com a Coordenadora 

dos Serviços Académicos, com a Coordenadora do Gabinete de Mobilidade e 

Cooperação e com os Serviços Jurídicos do IPBeja; 

 Participação em reuniões, fóruns e grupos de trabalho, com vista a colaborar na 

elaboração do “Self-Evaluation Report” (documento fundamental para o processo de 

acreditação externa do IPBeja), na elaboração do Plano Estratégico do Instituto e no 

processo de avaliação das Unidades Curriculares pelos estudantes; 



 Apreciação das queixas dos estudantes do IPBeja, elaboração de pareceres e 

encaminhamento das mesmas para os órgãos com competências indicadas para lhes 

dar resposta; 

 Participação com as Associações de Estudantes em reuniões dedicadas ao 

estabelecimento de protocolos, que permitiram maior margem financeira na sua 

gestão corrente e nos eventos por elas realizados e ainda uma maior facilidade de 

comunicação entre os estudantes do Instituto e o Provedor do Estudante; 

 Leitura e análise dos documentos produzidos internamente pelos diferentes órgãos 

dos IPBeja. 

Como nota final, quero manifestar o meu contentamento por me ter sido dada a 

oportunidade de participar em todas estas actividades e por ter contado sempre com o 

apoio institucional dos responsáveis dos vários órgãos do IPBeja e dos Presidentes das 

Associações de Estudantes. Sem este apoio, os resultados que apresentei anteriormente (em 

prol dos estudantes) não teriam sido alcançados e a seriedade e dignidades do cargo de 

Provedor do Estudante, que conta apenas com o primeiro mandado, não teriam saído 

fortalecidos. 

A todos o meu muito obrigado e estarei receptivo a sugestões. 

 

Saudações Académicas 

Jorge Pereira 
Provedor do Estudante 


