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Conferência Internacional "USUS 2012 - Turismo & Inovação"  
 

A Conferência Internacional" USUS 2012 - Turismo & Inovação" pretende assinalar o término do período de 
instalação do Observatório de Turismo do Alentejo, um projecto de parceria que tem como promotor principal a 
Entidade Regional de Turismo do Alentejo, o Instituto Politécnico de Beja, o Instituto Politécnico de Portalegre, a 
Universidade de Évora, assim como os Núcleos Empresariais desta ampla região geográfica. 
A partilha de experiências é o objectivo principal deste evento, seja ao nível dos observatórios de turismo, ou 
relativamente a projectos inovadores nas áreas do ambiente, alojamento, eventos e outros, em Portugal e no 
exterior. 
Mais informações em: 
 https://www.ipbeja.pt/eventos/usus2012/Paginas/default.aspx 
Programa da conferência 

ENOVE + - Workshop Mindset de Mercado 
 

 

Avaliação Pedagógica das Unidades Curriculares em Funcionamento no 1.º Semestre do Ano Lectivo 2011-
2012 
 

O Conselho Pedagógico da ESEP, vai iniciar o processo de avaliação pedagógica das Unidades 
Curriculares em funcionamento no 1.º Semestre do ano lectivo 2011-2012. 
 
O preenchimento do Questionário de Avaliação Pedagógica, que visa recolher a opinião e o grau 
de satisfação dos Estudantes sobre o funcionamento das Unidades Curriculares, e as Instalações 
e Equipamentos da ESEP, será disponibilizado on line entre 15 de Fevereiro e 30 de Março. 
 
Assim, solicita-se a todos os Estudantes da ESEP que, no período indicado, acedam ao  
Questionário e manifestem a sua opinião de modo a permitir a recolha de dados úteis à 
melhoria do funcionamento dos diferentes Cursos. 

AVISO - Inscrições nos Exames 
 

Ao efetuarem a inscrição online, devem selecionar a época da Escola Superior de Educação. 
Ex: Época: Época Recurso (ESE) 

Secretaria - (Serviço de alunos - Tesouraria - Recursos Humanos) 
 

Horário de Atendimento 
A funcionar a partir de 29 de fevereiro, primeiro dia de aulas do 2º semestre. 
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