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DESPACHO N.2 109/PIPB/2020
PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
DATA (29/09/2020)

No uso de competência delegada (Despacho n.2 5161/2014, publicado na 2. Série do Diário da República

n.2 71, de 10 de abril), em tempo e pela forma legal e estatutária devida, e de acordo com o estipulado:

a) Na Lei n.2 62/2007, de 10 de setembro, diploma que define o Regime Jurídico das Instituições de

Ensino Superior (RJIES);

a) No artigo 87.2 dos Estatutos do Instituto Politécnico de Beja, homologados por Despacho de Sua

Excelência, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em 20 de agosto de 2008, e

publicados no Jornal Oficial, o Diário da República, 2. Série, n.2 169, de 2 de setembro de 2008, de

págs. 38 465 a 38 478, com início de vigência no dia 3 de setembro de 2008;

Decido e torno público o seguinte:

i. Considerando a atual evolução da pandemia e a situação de contingência em vigor:

ii. Em todo o campus do lPBeja (no interior dos edifícios, nas Escolas, na Biblioteca, no Refeitório,

Bares, Residências de Estudantes e Espaços Exteriores) é expressamente proibida a prática de

atos de praxe;

iii. Fora das suas instalações o IPBeja não apoiará nem participará em atividades de receção aos

novos alunos, habitualmente realizadas no início do ano letivo;

iv. A prática de atos fora das instalações do lPBeja, responsabilizam única e exclusivamente os seus

autores, com as inerentes consequências legais;

v. A violação do presente regime é considerada para efeitos disciplinares, sem prejuízo da

responsabilidade pessoal, civil e criminal, a que haja, eventualmente, lugar.

Publicite-se nos locais de estilo do Instituto.

Beja, 29 de setembro de 2020

João Paulo Trindade

Presidente do Instituto Politécnico de Beja
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