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Alunos do IPBeja em missão Erasmus na Polónia 

 

Miguel Ramos e Rui Guiomar, alunos do Curso de Turismo, da 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTIG) do Instituto 

Politécnico de Beja, decidiram em março do passado ano 

2015, candidatar-se a um semestre de estudos Erasmus, na 

Polónia. 

 

Hungria era o destino preferencial, mas uma vez que não 

existiam vagas suficientes, optaram por voar, no dia 27 de 

setembro, até à Polónia (...) 

 

ler mais... 

 
 
EVENTOS  A SEGUIR 

  

 
7 MAR. 

 

Leguminosas | Museu Botânico 

O Instituto Politécnico de Beja, 

informa que decorre até dia 7 de 

março de 2016, na Escola Superior 

Agrária, integrada no âmbito das 

comemorações do ano (Ler +) 

 
04 MAR. 

 

12ª Edição do Campeonato de 

Jogos Matemáticos 

No dia 4 de março de 2016 terá lugar 

no Pavilhão Multiusos do Parque de 

Feiras e Exposições de Beja, a final 

da 12ª edição do Campeonato (Ler +) 
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Editorial 

Paulo Cavaco 

Administrador do Instituto Politécnico 

de Beja 

 

Aos Serviços de Ação Social (SAS) 

compete a missão legal de assegurar 

as funções da ação social escolar, a 

existência de um sistema que permita 

o acesso ao ensino superior e a 

frequência das suas instituições a 

todos os estudantes em igualdade de 

oportunidades de acesso, frequência 

e sucesso escolar, pela superação de 

desigualdades económicas, sociais e 

culturais, garantindo que nenhum 

estudante será excluído do ensino 

superior por incapacidade financeira. 

ler mais... 
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27 FEV. 

 

Masterclasses Internacionais em 

Física de Partículas 

O IPBeja informa que no próximo dia 

27 de fevereiro pelas 09h30, terá 

lugar no Auditório dos Serviços 

Comuns I do IPBeja, pelo 5º (Ler +) 

 
06 FEV. 

 

IPBeja proporciona Semana 

Internacional aos alunos do 

Mestrado em Engenharia do 

Ambiente em conjunto com alunos 

da Universidade de CAH, 

Holanda (Ler +) 

 

 
22 FEV. 

 

Seminário "Indicadores de 

desempenho para as Instituições 

de Ensino Superior: investigação 

aplicada, criação cultural e impacto 

societal" 

No próximo dia 22 de (Ler +) 

 
JAN. 

 

"Projeto U-Bike Portugal - 

Promoção de Bicicletas Elétricas e 

Convencionais nas Comunidades 

Académicas" 

O presente inquérito foi realizado com 

o intuito de caracterizar (Ler +) 

   

Serviços de Ação Social 

 

Centro de Línguas e Culturas 

 

 

 

IPBEJA TV 

&ª Edição do Look Listen & Feel 

 

Caminhada Eco Escolas 

 

ver mais... 

 

 

ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS 

 

"Memória" Exposição Artes Plásticas 

e Multimédia 

 

Workshop Cães de Assistência 

 

ver mais... 

  

NOTÍCIAS RECENTES 

 

  

 
16 e 30 JAN. 

 

Se tens entre 7 e 17 anis e queres 

aprender a programar inscreve-te já 

- "Code Ninja Dojo" no IPBeja 

O Code Ninja Dojo é um projeto 

aberto sem fins lucrativos, para 

ensinar jovens a programar. (Ler +) 

 
12 JAN. 

 

Eco Caminhada 

O Instituto Politécnico de Beja através 

das suas Unidades Orgânicas ESA, 

 
21 JAN. 

 

Espetáculo Multimédia "Crua Lua, 

no Mundo Nua" 

No passado dia 20 de janeiro de 

2016, pelas 21 horas, teve lugar no 

auditório do IPBeja, o espetáculo 

multimédia "Crua Lua, no (Ler +) 

 
11 JAN. 

 

Encontros com a Comunidade 

2015/16 

Decorreu na ESTIG (Escola Superior 

 
14 JAN 

 

Look, Listen & Feel, no IPBeja 

O IPBeja recebeu no passado dia 14 

de janeiro, no Auditório dos Serviços 

Comuns, a 6ª Edição do Look, Listen 

& Feel. 

O evento, organizado pelos (Ler +) 

 
08 JAN. 

 

CEBAL e IPBeja vencem Prémio 

GPA-EDIA "Boas Práticas 

em Alqueiva" na categoria 
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ESE e ESTIG, juntamente com a 

Câmara Municipal e o Centro 

Infantil (Ler +) 

 
08 JAN. 

 

Cinetur - O Cinema e o TUrismo 

Realizou-se no passado dia 8 de 

janeiro, no auditório dos serviços 

comuns do Instituto Politécnico de 

Beja. o "CineTur Beja 2016: A Escola, 

o Cinema e o Turismo" (Ler +) 

 

de Tecnologia e Gestão) um ciclo de 

Aulas-Empresas, denominado 

"Encontros com a (Ler +) 

 
12 DEZ. 

 

Jornada "Cante - Tradição Viva", no 

IPBeja 

No passado dia 12 de dezembro, o 

IPBeja realizou uma Jornada sobre o 

Cante, subordinada ao tema "Cante - 

Tradição Viva", cumprindo (Ler +) 

 

Inovação 

O IPBeja informa que o Centro de 

Biotecnologia Agrícola e (Ler +) 

 
04 DEZ. 

 

Encontro/Debate no IPBeja, "A 

Rádio Voz da Planície e o 

Desenvolvimento Local" 

No âmbito de uma parceria entre o 

IPBeja e a Rádio Voz da Planície, 

tendo como produto final (Ler +) 
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