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0 – INTRODUÇÃO  

 

No âmbito das competências do Provedor do Estudante, nomeadamente no 

que se refere às alíneas a) e b) do ponto 2 do artigo 60.º dos novos Estatutos 

do IPBeja, que mencionam que compete ao Provedor do Estudante: 

"Apreciar as queixas e reclamações dos estudantes e, caso 
considere que a razão lhes assiste, proferir as recomendações 
pertinentes aos órgãos competentes para as atender" e  

“Fazer recomendações genéricas tendo em vista acautelar os 
interesses dos estudantes, nomeadamente no domínio da 
actividade pedagógica e da acção social escolar”. (P. 21) 

 

Venho por este meio fazer chegar até vós as principais necessidades 

manifestas pelos alunos deste instituto, registadas desde o início do presente 

ano lectivo. 

Para que esta apreciação fosse a mais completa possível, contei com a 

importantíssima colaboração das quatro Associações de Estudantes, que me 

auxiliaram na auscultação dos alunos, abrangendo assim toda a dimensão do 

Politécnico. É de salientar que as necessidades apontadas são sentidas pela 

grande maioria dos estudantes como fundamentais à melhoria das condições 

do seu percurso académico e é por isso que as trago até vós. 

Para terminar, acrescento ainda que este documento não visa apenas apontar 

“defeitos”, mas sim sugerir também algumas alternativas às situações 

mencionadas, demonstrando desta forma o grande interesse da minha parte 

(Provedor do Estudante) e das Associações de Estudantes, em contribuir em 

parceria com a Presidência do IPBeja, para a procura e implementação de 

soluções viáveis para os alunos. 
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1 – NECESSIDADES DOS ESTUDANTES 

 

Neste ponto irão ser enumeradas as 8 principais necessidades encontradas 

junto da comunidade de estudantes deste instituto.  

 

 

1.1 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA 

 

Apesar de no dia 2 de Outubro de 2009 me ter reunido com a Drª Ana Luísa e 

com o aluno Hugo Escola (Presidente da Associação de Estudantes da ESA) e 

termos discutido este assunto, as soluções apontadas no final dessa reunião 

ainda não tiveram resultados práticos.  

No entanto, como os alunos de todo o instituto têm vindo a demonstrar de 

forma cada vez mais efectiva o seu descontentamento acerca do reduzido 

horário de funcionamento da biblioteca, senti necessidade de vos trazer à 

discussão novamente este ponto. A principal queixa apontada é a de que 

existem centenas de alunos que terminam as aulas já pelo final da tarde e que 

dispõem apenas de escassos minutos para utilizar a biblioteca após as aulas 

(aulas que terminam por vezes às 19:30). Não esqueçamos que no Ensino 

Superior nos dias que correm e com a implementação do Processo de 

Bolonha, é exigido cada vez mais trabalho autónomo aos alunos, o que implica 

que após as aulas tenham de o desenvolver. Não esqueçamos também que há 

alunos que não dispõem de computador pessoal e muito menos de acesso à 

internet. Para isso precisam necessariamente de um espaço acolhedor, 

comum, com internet, com computadores e com livros, como existe na nossa 

biblioteca, caso contrário estão a ser privilegiados apenas os estudantes com 

alguma capacidade económica. 

A sugestão apontada por nós para fazer face a esta necessidade é a de 

retomar o horário praticado em anos lectivos anteriores, mais concretamente 

abrindo às 9h e encerrando às 00h diariamente e mantendo também o horário 
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de fim-de-semana que era anteriormente praticado. Esta é a principal 

necessidade dos estudantes, pelo que é aquela que gostaríamos de ver 

concedida com a maior brevidade possível, sem esquecer no entanto da 

promessa da Drª Ana Luísa, de tentar adquirir um equipamento que permitirá 

no futuro manter a biblioteca operacional durante as 24h do dia, sem que 

tenham de estar funcionários presentes durante a noite. Esta é sem dúvida 

uma aposta para o futuro desta instituição da qual não prescindimos e que trará 

sem dúvida ganhos para as condições de trabalho dos alunos.  

Estamos cientes das dificuldades financeiras que o País e também o Ensino 

Superior estão a passar, mas parece-nos injusto e até um pouco anti-

pedagógico reduzir os gastos através da diminuição do período de 

funcionamento da biblioteca. 

Talvez nunca anteriormente se tenha verificado um pedido desta natureza junto 

da Presidência do IPBeja, mas o seu carácter pedagógico espelha bem a 

vontade que estes estudantes têm de trabalhar mais e melhor, investindo no 

seu futuro e contribuindo ao mesmo tempo para realçar o grande valor desta 

instituição de ensino. 

 

 

1.2 – REGULAMENTO ESCOLAR INTERNO 

 

Relativamente ao Regulamento Escolar Interno aprovado a 30 de Setembro de 

2009 pelo Conselho Pedagógico e pelo Gabinete Jurídico do IPBeja e 

posteriormente homologado pelo Exmo. Sr. Presidente do IPBeja, existem dois 

pontos sobre os quais as Associações de Estudantes têm demonstrado 

interesse em discutir. 

O primeiro prende-se com o facto do número 2 do artigo 18.º referente às faltas 

às provas, citar que: 

“Não são admitidas justificações para faltas, com excepção dos 

casos em que se verifique coincidência de dia e hora de duas 

provas de avaliação em que o aluno esteja inscrito e que 
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pertençam a unidades curriculares de igual semestre do 

mesmo curso”. (P. 8) 

 

Sem discordar que a comparência dos alunos nos momentos de avaliação é de 

extrema importância e necessidade para que possa ser aferido o seu grau de 

conhecimento relativamente à matéria em estudo, não podemos no entanto 

deixar de salientar que importa salvaguardar legalmente uma segunda 

oportunidade para aqueles, que por algum motivo devidamente justificado, não 

puderam comparecer à avaliação. Sem esta salvaguarda no presente 

regulamento acreditamos que se torna completamente injusto para os alunos, 

não puderem contar com uma nova oportunidade para realizar a avaliação dos 

seus conhecimentos, uma vez que por vezes coincidem na mesma data e na 

mesma hora acontecimentos de importância superior para a vida do aluno, ou 

mesmo algum imprevisto. 

Parece-nos muito mais provável ocorrer uma situação como aquelas que 

acabei de referir, do que aquela que é salvaguardada na citação anterior, que 

nos parece até impossível de acontecer, se os horários das aulas forem 

respeitados e as avaliações marcadas conforme os mesmos. 

O outro ponto que merece a reflexão das Associações de Estudantes é a 

obrigatoriedade de comparência em 75% das aulas de assiduidade obrigatória 

ou de assiduidade parcialmente obrigatória, tal como refere o artigo 12.º deste 

mesmo regulamento. Tendo em conta que aderimos ao modelo de ensino de 

Bolonha e que este visa uma maior autonomia dos estudantes e uma menor 

obrigatoriedade de comparência às aulas, as Associações de Estudantes 

consideram que neste ponto o Regulamento Escolar Interno vem contrariar um 

pouco esta linha de pensamento.  

 

 

1.3 – SERVIÇOS ACADÉMICOS - MATRÍCULAS 

 

Apesar de no dia 22 de Setembro ter sido discutido entre a Presidência do 

IPBeja, as Associações de Estudantes e o Provedor do Estudante qual seria a 

melhor solução para evitar que nas próximas matrículas voltassem a verificar-
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se grandes filas de espera e o muito tempo dispendido pelos estudantes para 

realizar um processo tão simples, a solução apontada prendia-se com uma 

diferente distribuição de cada escola pelos dias das matrículas, evitando assim 

os aglomerados de estudantes. Apesar de ser uma solução viável, acreditamos 

que é possível ir mais além e solucionar esta necessidade de uma vez por 

todas. 

Com a crescente informatização dos serviços deste instituto e com as novas 

respostas tecnológicas já praticadas em outras instituições de ensino similares, 

consideramos que é necessário melhorar o processo de matrículas, utilizando 

nomeadamente a internet, para que o aluno não tenha de comparecer aos 

serviços académicos. Tal como referi, esta já é uma realidade em outros 

pontos de ensino e vem agilizar todo o processo, com benefícios quer para os 

estudantes, quer para os serviços e para a imagem do IPBeja. 

Não quisemos apontar esta solução sem saber previamente se seria viável a 

nível dos nossos serviços informáticos tornar esta vontade uma realidade. Em 

resposta à nossa questão foi-nos dito pelos mesmos que tal não seria difícil de 

implementar. 

Compreendemos também que a questão que poderá levantar mais problemas 

se prende com o pagamento das propinas no acto da matrícula, no entanto 

existem certamente mecanismos e formas de autenticar este processo, tal 

como já acontece em outras instituições. 

 

 

1.4 – VALOR DAS PROPINAS E DISTRIBUIÇÃO DAS PRESTAÇÕES 

 

Recordo que este assunto foi também discutido na reunião de 22 de Setembro 

entre a Presidência do IPBeja, as Associações de Estudantes e o Provedor do 

Estudante. No entanto, como se decidiu criar este documento, considerámos 

pertinente voltar a incluir este ponto que para nós é de grande importância. 

Acerca do mesmo é fundamental ressalvar a necessidade de futuramente ser 

sempre discutido previamente com os representantes dos alunos a intenção de 
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quaisquer alterações ao valor das propinas ou à sua forma de pagamento, o 

que não aconteceu este ano lectivo. 

Não é também demais voltar a sensibilizar-vos para as dificuldades financeiras 

de grande parte das famílias portuguesas, que fazem grandes esforços para 

manter os seus filhos a estudar e por isso qualquer medida tomada tem de ter 

sempre em conta este facto. Esta realidade obriga-nos também, enquanto 

IPBeja, a procurar criar novas formas de financiamento que permitam manter a 

qualidade do ensino, sem que os custos tenham de recair necessariamente 

sobre os alunos e sobre as suas famílias com aumentos de propinas. 

Para além disso, esta realidade obriga-nos também a canalizar os 

financiamentos para as áreas de maior prioridade para o funcionamento do 

instituto, como são o bem-estar dos alunos e a qualidade do ensino / 

aprendizagem. Aqui mais uma vez, consideramos que a redução de custo com 

a diminuição de horas do funcionamento da biblioteca não teve em conta uma 

definição justa de prioridades. 

 

 

1.5 – MÁQUINA DE SENHAS PARA O REFEITÓRIO 

 

Como é do vosso conhecimento, o refeitório dos Serviços Comuns apresenta 

diariamente uma grande taxa de utilização pelos estudantes e por alguns 

funcionários. Sendo que a forma de pagamento da refeição implica sempre a 

compra de senhas, as centenas de alunos que utilizam este serviços têm de 

interagir com a única máquina de senhas disponível junto à biblioteca. Apesar 

de não ser um processo complexo nem demorado, o grande número de alunos 

que a utilizam faz com que no horário das refeições se formem filas de espera, 

algumas que ultrapassam os 20 minutos. Se a esse tempo forem somados 

mais 20 minutos na fila do refeitório, percebemos que os alunos despendem 

diariamente de cerca de 40 minutos (tempo médio) para poderem aceder a 

uma refeição. 

Acreditamos que a disponibilização de mais uma máquina de senhas nos 

Serviços Comuns iria reduzir em muito os tempos de espera e assim trazer 

mais tempo aos estudantes para tomarem as suas refeições calmamente, sem 
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que este momento que se quer de lazer e de convívio tenha de representar 

diariamente um aborrecimento, contribuindo para a potenciação de algum 

descontentamento já existente noutros aspectos. 

Para além disso, consideramos que será uma mais-valia para o IPBeja, uma 

vez que mais pessoas poderiam optar por escolher este espaço para realizar 

as suas refeições e assim contactar mais profundamente com o instituto.  

 

 

1.6 – BARES DAS ESCOLAS 

 

Já lá vão alguns meses que o bar da Escola Superior de Saúde deixou de 

poder confeccionar refeições completas e mais recentemente o mesmo se 

passou com o bar da Escola Superior de Educação1. Os alunos compreendem 

que as razões que levaram a estas medidas possam encontrar fundamentação 

na lei, talvez por uma insuficiência de condições físicas e outras. 

No entanto, os alunos que habitualmente realizavam as suas refeições 

completas nestes bares e que por algum motivo optavam por não frequentar o 

refeitório localizado nos Serviços Comuns, vêem-se agora “forçados” ou a 

frequentá-lo ou a continuar a utilizar os bares das escolas, diminuindo neste 

último caso a qualidade das refeições que praticam, refeições essas que 

muitas vezes se resumem à ingestão diária de sandes. 

Assim sendo, considero que deveriam ser realizadas as diligências necessárias 

para dotar estas escolas com condições que lhes permitam confeccionar as 

refeições que desde sempre habituaram os alunos. Para além disso, não 

podemos esquecer que a diminuição da resposta destes bares poderá 

contribuir para o excesso de afluência ao refeitório (única opção que resta aos 

alunos para aceder a refeições completas e a baixo custo), o que poderá 

contribuir para aumentar o tempo dispendido no acesso a este serviço e com 

isso aumentar o descontentamento geral.  

 

                                                           
1
 Duas únicas situações que me foram referenciadas 
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1.7 – SERVIÇO DE CORREIO INTERNO DO IPBEJA 

 

Esta situação foi me comunicada apenas pela Associação de Estudantes da 

ESE, que refere que já no passado as cartas que lhe eram endereçadas por 

vezes já vinham abertas e posteriormente agrafadas ou colocadas dentro de 

outras cartas. Os mesmos afirmam que este aspecto já foi falado e resolvido há 

algum tempo. 

No entanto, recentemente houve o extravio de uma nova carta enviada através 

dos serviços do IPBeja e que continha um cheque, situação que gerou alguns 

problemas a esta Associação de Estudantes.  

Segundo os mesmos, realizaram contactos com a Presidência do instituto e 

com a sua Administradora, mas até então não obtiveram resposta acerca do 

apuramento de responsabilidades. No entanto, decorreu recentemente uma 

reunião com a Administradora, que apresentou uma proposta à Associação de 

Estudantes, proposta essa que actualmente se encontra a aguardar aprovação 

pela Presidência e posteriormente pela Direcção da ESE. 

Sobre este assunto, espero que possa ser resolvido junto da Associação de 

Estudantes da ESE e que no futuro as cartas sejam sempre entregues aos 

seus destinatários, nas condições em que foram enviadas pelos remetentes. 

Apesar desta necessidade ter sido apenas sinalizada pela ESE, decidi incluí-la 

no presente documento, para que em conjunto com as outras necessidades 

referidas possa também ser resolvida com brevidade. 

 

 

1.8 – INTERNACIONALIZAÇÃO DO IPBEJA 

 

Após ter entrado em contacto com os Serviços de Acção Social do IPBeja e 

com o Gabinete de Mobilidade e Cooperação do mesmo instituto, para dar a 

conhecer o descontentamento dos alunos pelo reduzido número de bolsas que 

existem disponíveis para os que pretendem realizar um período de 

aprendizagem no estrangeiro através do Programa Erasmus, foi-me dito pelos 

primeiros que em reunião do Conselho de Gestão do IPBeja, ficou acordado 
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que deveria existir um reforço das verbas, no sentido de evitar que os alunos 

tenham de ficar de fora de uma iniciativa deste género. 

Relativamente ao Gabinete de Mobilidade e Cooperação, a resposta que me foi 

endereçada referia que de momento não conseguem encontrar uma solução 

para esta situação e que o melhor seria sensibilizar a Presidência do IPBeja 

para esta questão. Perante estas respostas foi o que fiz no dia 20 de Outubro 

de 2009, ao sinalizar esta situação à Drª Ana Luísa. 

Tendo escutado atentamente da vossa parte a grande vontade de investir na 

internacionalização do IPBeja e dos seus cursos, durante a Reunião Geral do 

dia 14 de Outubro de 2009, fiquei extremamente satisfeito por saber que tanto 

a presidência como os estudantes se revêem nessa necessidade. Esperamos 

por isso que se consigam encontrar novas formas de apoio financeiro para os 

alunos que pretendem realizar parte do seu curso fora do país, demonstrando 

desde já disponibilidade junto de vós para colaborar na procura e na criação 

dessas soluções. 
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2 – CONCLUSÃO  

 

 

Após a enumeração das 8 principais necessidades sentidas pelos estudantes 

do IPBeja é possível perceber que todas elas assentam em questões de ordem 

pedagógica, financeira, académica e funcional, factores estes que considero 

legitimarem e prestigiarem o presente documento. 

Para que estas necessidades possam ser satisfeitas, é necessário que este 

documento seja encarado como um guia válido, com 8 objectivos a atingir e 

passíveis de avaliação no futuro. Para que isto seja uma realidade, é 

fundamental criar um espírito de missão em torno destas questões e definir 

datas num horizonte temporal próximo, permitindo assim aos estudantes 

comprovar o empenho de todo o instituto no atendimento das suas 

necessidades. 

Tal como referi na introdução, este documento não pretende ser prescritivo, 

mas sim um instrumento que organiza algumas ideias e que aponta soluções 

para cada necessidade, demonstrando deste logo o interesse das Associações 

de Estudantes e do Provedor do Estudante em trabalhar em conjunto convoco, 

tendo sempre como base o diálogo e o entendimento mútuo, pois o IPBeja 

somos todos nós. 

Saudações Académicas. 

 

Provedor do Estudante:____________________________________ 

Associação de Estudantes da ESE:___________________________ 

Associação de Estudantes da ESS:___________________________ 

Associação de Estudantes da ESA:___________________________ 

Associação de Estudantes da ESTIG:_________________________ 


