
Discurso de Boas-Vindas aos Estudantes do 1º Ano (2010-2011) 

 

Bom dia a todos, antes de mais quero felicitar-vos por terem escolhido o Instituto Politécnico de 

Beja para iniciar esta nova etapa das fossas vidas e agradecer a vossa presença aqui, uma vez que 

implica disponibilizarem algum do vosso tempo para vir conhecer o Instituto, que calculo que já 

conhecerão em parte pois as actividades de acolhimento promovidas pelos vossos colegas já 

duram há 3 semanas, mas desta vez a apresentação tem um ponto de vista mais funcional e daí 

incidir nos órgãos e nos serviços que o IPBeja disponibiliza à comunidade académica.  

Quero aproveitar também para agradecer ao Gabinete de Imagem e Comunicação do IPBeja, o 

convite que me foi dirigido para estar aqui presente. 

Falando um pouco do que é o Provedor do Estudante (e vou ser bastante breve), digamos que é 

um novo cargo existente na estrutura do IPBeja, que neste momento está no seu primeiro 

mandato. Para vos explicar o porquê de ser eu que estou actualmente a ocupar estas funções, 

posso dizer-vos que o Sr. Presidente do Instituto Politécnico pediu às Associações de Estudantes 

para indicarem uma pessoa para ser o Provedor e as mesmas, após me consultarem, sugeriram o 

meu nome. Basicamente este foi o procedimento. Digo-vos também que para este cargo está 

previsto que tanto pode ser seleccionado um estudante, como um professor ou uma figura 

externa ao Politécnico. Eu comecei como estudante, mas agora que terminei o curso mantenho 

funções na qualidade de pessoa externa, salvaguardando a legalidade prevista nos estatutos. 

O Provedor acaba por ser então uma figura que representa um grupo de pessoas, neste caso vocês 

estudantes e fá-lo através de uma relação privilegiada com as quatro Associações de Estudantes e 

com os vários órgãos e serviços do IPBeja (como é o Conselho Pedagógico e a Presidência, por 

exemplo), tendo sempre como objectivo principal defender os estudantes e salvaguardar os seus 

direitos, mas também os do Instituto (é para mim fundamental preservar o espírito e a imagem de 

união do Instituto). 

Se quiserem, mais concretamente, cabe-me: 

- Analisar as queixas e reclamações dos estudantes, através das suas Associações de Estudantes 

(sendo muito importante o envolvimento das AE’s, pois estes colegas partilham diariamente 

convosco o mesmo espaço e a mesma realidade escolar. Para além disso, a criação do cargo de 

Provedor não tem como objectivo substituir as AE’s na representação dos seus estudantes, mas 

sim complementar esforços e tarefas); 

- Realizar recomendações genéricas que vão de encontro ao interesse geral dos estudantes; 

- Propor ao órgão próprio, a inspecção/avaliação dos serviços que diariamente servem os 

estudantes deste Instituto. 

Importa-me dizer ainda que enquanto Provedor não fico apenas “refém” das eventuais 

reclamações que me cheguem, pelo que procuro, em conjunto com as Associações de Estudantes, 

realizar periodicamente um levantamento das principais necessidades dos Estudantes e em 



seguida discuti-las com a Presidência. Posso dizer-vos que com esta metodologia de seriedade, 

diálogo e respeito mútuo tem-se conseguido dar respostas positivas a essas mesmas necessidades. 

Digo-vos também que toda esta informação está disponível no site do IPBeja e que basta clicarem 

onde diz Provedor do Estudante para terem acesso ao meu contacto telefónico e e-mail, que 

foram colocados propositadamente para criar uma maior proximidade convosco. Tenho por hábito 

responder-vos com brevidade a qualquer contacto e é isso que pretendo continuar a fazer. Criei 

também dois separadores, um onde vou colocando periodicamente alguns comunicados que 

considero apropriados e outro onde existem alguns links de interesse, como são os resultados de 

algumas reuniões, o levantamento de necessidades dos estudantes ou ainda o breve relatório 

anual de actividades do Provedor. São livres de consultarem e fazerem sugestões. 

Alerto ainda que no site do IPBeja e se quiserem com o auxílio das vossas AE’s e professores, 

devem procurar estar informados sobre o documento que regulamenta muito daquilo que é o 

vosso dia-a-dia e os aspectos da avaliação. Tem o nome de Regulamento Escolar Interno e é talvez 

o regulamento mais importante para vós recém-chegados. 

Termino desejando-vos a todos as maiores felicidades para esta nova etapa das vossas vidas, 

esperando que aproveitem para conviver, conhecer pessoas novas, fazer amigos e também 

participar na vida académica do IPBeja, quer através das vossas AE’s, quer nos órgãos do Instituto. 

Faço igualmente votos que sejam estudantes bem sucedidos e que se empenhem para isso, pois 

será tanto bom para vocês, como com certeza para as vossas famílias que fazem com orgulho, o 

esforço para proporcionar a vossa presença aqui. 

Reitero a minha inteira disponibilidade. 

Saudações Académicas.  

Jorge Pereira 
Provedor do Estudante 


