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Caros Colegas, no seguimento do documento elaborado e entregue à Presidência do 

IPBeja acerca das necessidades dos estudantes, estive reunido com as Associações de 

Estudantes (AE’s) e a Presidência, e também com o Administrador dos Serviços de Acção 

Social. Dessas reuniões quero partilhar convosco algumas conclusões: 

 

- Em relação ao horário de funcionamento da biblioteca  – estão a ser trabalhadas 

alternativas, por parte da Presidência, para que nos primeiros meses do próximo ano o 

horário possa voltar a ser mais alargado e caso se cumpra o desejado, talvez se 

consiga que a biblioteca permaneça aberta durante toda a noite. Pelo bom rumo das 

negociações, pelo diálogo que tem havido com a Presidência e pelo interesse e 

empenho demonstrado pelos mesmos para melhorar esta situação e agradar aos 

alunos, julgo que neste momento o mais acertado é aguardar com serenidade e 

compreensão que as soluções sejam implantadas; 

- Em relação ao Regulamento Escolar Interno  – foi salientado que é importante que 

os estudantes, nas primeiras 3 semanas de cada Unidade Curricular, analisem com os 

professores o Guia da respectiva disciplina, para que este possa ser revisto e 

posteriormente entregue ao Coordenador de Curso, que irá deixá-lo também disponível 

online; 

- Em relação aos Serviços Académicos  – mais concretamente em relação ao acto das 

matrículas, estão a ser estudadas alternativas para que no próximo acto de matrículas 

estas possam ser realizadas via internet, mantendo também o modo de funcionamento 

já existente. Caso este projecto se confirme, os alunos têm de perceber que nestas 

condições serão eles os responsáveis pelo processo de matrículas e que os erros 

cometidos na escolha das Unidades Curriculares a frequentar, terão de ser assumidos 

unicamente pelos mesmos; 

- Relativamente à máquina de senhas para o refeitório  – foi-me garantido que muito 

brevemente será instalada uma nova máquina, ao lado da já existente, para que o 

tempo de espera nas filas para comprar senhas possa ser reduzido para metade. Para 

além disso, tenciono também apoiar a criação de uma Comissão de Utentes do 
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Refeitório, que irei divulgar com maior especificidade no momento da entrada em 

funcionamento da mesma; 

- Em relação aos bares das escolas  – o Presidente do IPBeja garantiu que ele próprio 

se está a encarregar de tentar encontrar alternativas, para que possam voltar a ser 

confeccionadas e servidas as refeições completas que num passado próximo eram 

preparadas nestes espaços; 

- No que respeita à internacionalização do IPBeja  – tenho a anunciar-vos com agrado 

que recentemente houve um reforço de verbas em 5.000 euros para o Gabinete de 

Mobilidade e Cooperação deste instituto, dinheiro este que irá ser aplicado no sentido 

de apoiar os estudantes que pretendem cumprir parte do seu ciclo de estudos noutro 

país. 

 

Fico satisfeito por ver que o documento que contemplou todas estas necessidades está 

a ser utilizado como base do meu trabalho, das AE’s e da Presidência, juntando assim 

o esforço de todos em torno das mesmas questões. Para além disso, fico também 

satisfeito por saber que algumas necessidades já foram em parte colmatadas e que 

nos próximos tempos são esperadas mudanças que vêm colmatar as restantes. 


