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IPBeja comemora 35 anos de existência e marca início do ano 

letivo 2014/2015 

 

O Instituto Politécnico de Beja comemorou no passado dia 4 de 

novembro o seu 35º Aniversário, assinalando também a Abertura 

Solene do Ano Letivo 2014/15. A cerimónia foi presidida pelo Senhor 

Presidente do Instituto Politécnico de Beja, Professor Doutor Vito 

Carioca, contando com as presenças do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Beja e do Representante dos alunos. 

 

ler mais...  

 

 
EVENTOS  A SEGUIR 

  

 
até 28 NOV. 

 

Aberto o Concurso de Ideias para 

alunos, ex-alunos e professores do 

IPBeja no âmbito do Projeto de 

Regeneração Urbana do Centro 

 
21 NOV. 

 

Seminário de Solicitadoria 

Inserido no Ciclo de Conferências de 

Solicitadoria, decorrerá no Auditório 

dos Serviços Comuns do IPBeja, no 

 

Friend on Facebook  

 

Follow on Twitter  

 

Forward to a Friend  

 

 
Editorial 

João Paulo Trindade 

Diretor da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico de Beja 

 

Participámos esta semana em mais 

um Dia do IPBeja, com a 

comemoração do seu 35º aniversário. 

Anos de contributo inestimável para a 

região e, principalmente, para os 

milhares de jovens que aqui obtiveram 

a sua formação superior. (...) 

  

ler mais...  

 

 
MAIS NOTÍCIAS 

Biblioteca do IPBeja 

 

Serviços Académicos 

 

https://www.ipbeja.pt/servicos/gicom/Newsletter/Paginas/2014-11novembro-Destaque.aspx
https://www.facebook.com/IPBeja?ref=ts
https://twitter.com/ipbeja
http://us6.forward-to-friend.com/forward?u=1238c1604a530e16899628a77&id=72e422d302&e=%5bUNIQID%5d
https://www.ipbeja.pt/servicos/gicom/Newsletter/Paginas/2014-11novembro-Editorial.aspx
https://www.ipbeja.pt/servicos/gicom/Newsletter/Paginas/2014-11novembro-Editorial.aspx
https://www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/biblioteca/Paginas/default.aspx
https://www.ipbeja.pt/servicos/sacademicos/sa/Paginas/default.aspx
https://www.ipbeja.pt/cursos/Paginas/Licenciaturas1oCicloBolonha.aspx


Histórico da Cidade de Beja 

O IPBeja associou-se à Câmara 

Municipal de Beja, ao NERBE   (Ler+) 

 
13 NOV. a 17 NOV. 

 

IPBeja abre concurso para bolsa de 

investigação 

O IPBeja tem aberto, de 13 a 17 de 

novembro, concurso para atribuição 

de uma bolsa de investigação 

científica, para exercer (Ler +) 

 
NOV. a 28 FEV. 

 

Estágios Erasmus+ para 

diplomados do IPBeja 

Decorrem até 28 de fevereiro as 

candidaturas ao projeto "Estágios 

Erasmus+", que proporcionará a 25 

diplomados do IPBeja a (Ler +) 

 

próximo dia 21 de novembro pelas 15 

horas, um seminário subordinado ao 

tema  (Ler +) 

 
04 a 30 NOV. 

 

Exposição de Serigrafia  do Mestre 

António Inverno 

Está patente ao público até dia 30 de 

novembro, na Galeria AoLado do 

IPBeja, a exposição de serigrafia de 

António Inverno. (Ler +) 

 
até 13 NOV.  

 

IPBeja prorroga prazo de 

candidaturas aos Cursos Técnicos 

Superiores Profissionais  

A forte adesão de candidatos aos 

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais, leva o Instituto (Ler+) 

   

Relações Internacionais 

 

Serviços de Ação Social 

 

Centro de Línguas e Culturas 

 

 

 

IPBEJA TV 

Job Party - Primeiro Emprego vais 

conseguir! 

 

Workshop Programação 

Neurolinguística 

 

ver mais... 

 

 

ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS 

 

Inauguração da Incubadora de 

Empresas do IPBeja 

 

Inauguração da Exposição de 

Fotografia do Mestre António Inverno 

 

ver mais... 

  

NOTÍCIAS RECENTES 

 

  

 
05 NOV. 

 

Encontro "Multiculturalidade" 

Teve lugar no passado dia 5 de 

novembro, pelas 14:30 horas, no 

 
05 NOV. 

 

"Job Party - Primeiro Emprego 

VAIS CONSEGUIR" no IPBeja 

Teve lugar no passado dia 5 de 

 
31 OUT. 

 

Seminário "A gestão da água como 

fator de sustentabilidade ambiental, 

uma responsabilidade coletiva" 

https://www.ipbeja.pt/Lists/IPBeja%20Notcias/DispForm.aspx?ID=1520&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Eipbeja%2Ept%2FLists%2FIPBeja%2520Notcias%2FAllItems%2Easpx
https://www.ipbeja.pt/Lists/IPBeja%20Notcias/DispForm.aspx?ID=1515&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Eipbeja%2Ept%2FLists%2FIPBeja%2520Notcias%2FAllItems%2Easpx
https://www.ipbeja.pt/Lists/IPBeja%20Notcias/DispForm.aspx?ID=1502
https://www.ipbeja.pt/Lists/IPBeja%20Notcias/DispForm.aspx?ID=1516&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Eipbeja%2Ept%2FLists%2FIPBeja%2520Notcias%2FAllItems%2Easpx
https://www.ipbeja.pt/Lists/IPBeja%20Notcias/DispForm.aspx?ID=1512&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Eipbeja%2Ept%2FLists%2FIPBeja%2520Notcias%2FAllItems%2Easpx
https://www.ipbeja.pt/Lists/IPBeja%20Notcias/DispForm.aspx?ID=1517&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Eipbeja%2Ept%2FLists%2FIPBeja%2520Notcias%2FAllItems%2Easpx
https://www.ipbeja.pt/servicos/gmc/Paginas/default.aspx
https://www.ipbeja.pt/sas/Paginas/default.aspx
https://www.ipbeja.pt/sas/Paginas/default.aspx
https://www.ipbeja.pt/sas/Paginas/default.aspx
https://www.ipbeja.pt/sas/Paginas/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=B_G5YE3QERA&list=PL680AB0C1614AF7B6
https://www.youtube.com/watch?v=B_G5YE3QERA&list=PL680AB0C1614AF7B6
https://www.youtube.com/watch?v=Dpv-nMZGL5E&list=PL680AB0C1614AF7B6
https://www.youtube.com/watch?v=Dpv-nMZGL5E&list=PL680AB0C1614AF7B6
https://www.youtube.com/user/IPBejaTV#g/p
https://www.flickr.com/photos/40478366@N08/sets/72157649151128695
https://www.flickr.com/photos/40478366@N08/sets/72157649151128695
https://www.flickr.com/photos/40478366@N08/sets/72157648730522459/
https://www.flickr.com/photos/40478366@N08/sets/72157648730522459/
https://www.ipbeja.pt/servicos/gicom/AlbunsFotos/Paginas/default.aspx
https://www.ipbeja.pt/cursos/cstp/Paginas/default.aspx


Auditório da Escola Superior de 

Educação do IPBeja, o Encontro 

"Multiculturalidade", com a (Ler +) 

 
7 OUT. 

 

IPBeja recebeu no Campus as 

forças militares e policiais da 

cidade 

O IPBeja recebeu no passado dia 7 

de outubro a visita do comandante do 

Regimento de Infantaria (RI) 3, 

o  Coronel Carlos Nunes Faria; do 

comandante do Comando (Ler+)   

 
22 OUT. 

 

Comemorações do dia do Exército 

no IPBeja 

Decorreu no dia 23 de outubro, no 

auditório da ESEB, duas conferências, 

no âmbito das comemorações do Dia 

do Exército, que este ano foram 

centradas na cidade de Beja.  (Ler +) 

 

novembro no Auditório da Escola 

Superior Agrária do IPBeja, a "Job 

Party - Primeiro Emprego (Ler +) 

 
29 OUT. 

 

Dia Mundial da Terapia 

Ocupacional 

Teve lugar no passado dia 29 de 

outubro, no hall dos Serviços Comuns 

do IPBeja, entre as 10 e as 16 horas, 

uma exposição com materiais de 

baixo custo, desenvolvida pelos 

alunos  (Ler +) 

 
OUT. 

 

Curso de Agronomia em Inglês no 

IPBeja 

No âmbito da estratégia de 

internacionalização do IPBeja, o curso 

de licenciatura em Agronomia criou 

recentemente uma nova oferta 

académica dirigida a alunos 

internacionais.  (Ler +) 

 

Teve lugar no passado dia 31 de 

outubro pelas 17horas, no (Ler +) 

  

 
9 OUT. 

 

Reunião com a Direcção do SneSup 

O Presidente do IPBeja convidou a 

direcção do SneSup para uma reunião 

de trabalho, que se realizou no 

passado dia 9 de outubro, a fim de 

apresentar alguns dos desafios que 

se colocam ao Instituto em  (Ler +) 

 
7, 8, 9 e 22 NOV. 

 

Ação de Formação “Comunicação 

para o Desenvolvimento e as 

Questões de Ética nos Media”  

O Monte-ACE-Desenvolvimento 

Alentejo Central promove, em parceria 

com a Associação PAR – Respostas 

Sociais e com o Instituto Politécnico 

de Beja, a ação (Ler+)  
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