
Pelas 14h30 do dia 7 de fevereiro do ano de 2022 reuniu o Senado da Universidade da Beira Interior

(UBI), no An�teatro Amarelo da Faculdade de Ciências da Saúde, com a seguinte Ordem de

Trabalhos (OT):

1. Calendário Escolar e Académico, Ano Letivo 2022/2023;

2. Outros Assuntos;

3. Leitura da ata da reunião.

Estando garantida a presença do corpo docente e dos representantes dos estudantes das faculdades

de Engenharia (FE), Ciências Sociais e Humanas (FCSH), Ciências (FC) e Ciências da Saúde (FCS)

e da Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI), a reunião iniciou com

considerações do Magní�co Reitor acerca da elaboração do Plano Estratégico da Universidade da

Beira Interior, que de�nirá a ação da UBI nos próximos oito anos. Para tal, a�rma fulcral a

colaboração dos Órgãos Consultivos da mesma, identi�cando os eixos de ação mais prementes e,

concomitantemente, necessários a uma melhor prossecução dos objetivos a que a Universidade se

propõe.

Expôs ainda o Plano de Recuperação e Resiliência português e o seu impacto na Universidade,

a�rmando investimentos na área da transformação digital, remodelação de todas as residências

(incluindo a remodelação da antiga cantina da Boavista). Ressaltou que estas obras estão sujeitas a

aprovação por parte do governo às candidaturas apresentadas. Informou também aumento do

número de concursos para Professores Associados e Catedráticos e a contratação adicional de

recursos humanos para as secretarias das faculdades.

Iniciando-se, então, a ordem de Trabalhos, os estudantes apresentaram algumas questões quanto ao

Calendário Escolar do ano letivo 2022/2023:

1. Elencaram-se várias questões, nomeadamente:

a. O porquê do início do 2º ano curricular do Mestrado Integrado em Medicina

iniciar as aulas desfasadamente e isoladamente dos restantes anos curriculares.

Resposta: devido ao tempo alocado às diferentes Unidades Curriculares e à

necessidade de alinhar, temporalmente, as férias de Natal.



b. A razão pela qual os 3º, 4º, e 5º anos do Mestrado Integrado em Ciências

Farmacêuticas se encontravam, em despacho, a iniciar o ano letivo em simultâneo

com os restantes anos (dia 19 de setembro).

Resposta: de facto, é uma gralha, será corrigida, para iniciar dia 12 de setembro,

concomitantemente ao início do estágio de 1º Semestre. Posteriormente à reunião, foi

esclarecido com a Direção de Curso do MICF que todos os anos letivos iniciarão as suas

atividades em simultâneo,  a 19 de setembro.

c. O adiantamento da data de entrega de Monogra�as e Dissertações dos cursos com

estágio curricular para dia 30 de junho, em vez do 12 de junho de�nido à priori.

Resposta: A proposta foi bem recebida e aprovada por parte da docência, tendo sido

considerada a data de 30 de junho.

d. Sugeriu-se a alteração de dois dias das férias de Natal, passando as férias de 19 e 20

de dezembro para os dias 3 e 4 de janeiro, de maneira a assegurar o transporte

atempado dos estudantes das Ilhas e em mobilidade, decorrentes das celebrações de

�nal de ano em família e na sua própria localidade.

Resposta: A proposta foi chumbada por parte da docência devido a questões logísticas

para manutenção da qualidade e equidade do ensino.

e. Sugeriu-se a alteração da calendarização das férias da Páscoa, utilizando a

segunda-feira de Carnaval (dia 20) e os dias 5 e 6 de abril, transferindo-os para a

semana depois da Páscoa, conferindo uma semana ininterrupta de férias, com as

aulas a iniciar dia 17 de abril, segunda-feira.

Resposta: A proposta foi chumbada por parte da docência pelas razões supracitadas no

ponto d.

O Calendário Escolar e Académico para o ano de 2022/2023 foi, então, aprovado.

2. No que diz respeito aos Outros Assuntos, os estudantes elencaram diversas questões:

a. Inquiriu-se sobre a questão dos microondas para aquecimento de refeições nos

diferentes pólos, e para quando o seu retorno e disponibilização aos estudantes,

visto se tratar de uma questão pendente devido à situação pandémica, elencando a



inexistência dos mesmos no pólo IV, no pólo das Engenharias e no pólo I, e a

existência de dois microondas na FCS-UBI, em salas de estudo que di�cultam o

cumprimento das medidas de etiqueta higiénica atualmente em vigor.

Resposta: Quanto ao pólo IV, encontra-se a decorrer a requalificação de um espaço

para refeições - com microondas - e salas de estudo; no que às Engenharias diz respeito,

encontrar-se-ão, novamente, microondas em torno da entrada para a cantina. Em

relação ao pólo I, encontra-se atualmente em remodelação uma sala para colocação

dos microondas. Finalmente, os microondas da FCS-UBI serão realocados na cantina

da mesma.

b. Questionou-se, ainda, acerca do estacionamento nos diversos pólos, devido à

constatação da colocação de um pórtico no estacionamento da FCS-UBI,

indicando, mais uma vez, a postura contrária dos estudantes a esta retoma de

pagamento.

Resposta: Os estacionamentos serão equitativamente pagos, com uma avença mensal

de 6€, existindo a hipótese de aquisição de avença anual. Em casos de estudantes de

cursos com aulas em mais de uma Faculdade, a avença de estacionamento será válida

e passível de ser utilizada por estudantes com aulas em até 2 (duas) Faculdades

diferentes, com estacionamento diferente. Em casos de visitas pontuais, será possível o

pagamento e validação do estacionamento através de um ticket, obtido aquando da

entrada no estacionamento, no pórtico. O Pólo IV não terá estacionamento pago, em

virtude da inexistência de um estacionamento vedado no local.

c. Pediu-se a substituição dos terminais de multibanco atuais por uns novos, capazes

de gerar códigos QR e/ou com sistema contactless, que facilitem os pagamentos.

Resposta: O Magnífico Senhor Reitor assegurou que já foram iniciadas as diligências

necessárias junto do Banco Santander para proceder a esta alteração, no entanto, visto

tratar-se de um processo negocial demorado, não foi dada nenhuma garantia do

prazo de concretização.

Ademais, os estudantes consideram problemática a questão de estudantes de

mobilidade reduzida apenas terem acesso ao estacionamento em duas instâncias, e



não em geral, e este ser pago. Continuar-se-á a advogar, futuramente, por esta

consideração.

d. Questionou-se a possibilidade de alargar o período de aquecimento nas diferentes

faculdades da Universidade da Beira Interior, uma vez que existe a permanência de

grande parte dos estudantes nas instalações da mesma, não existindo por vezes as

condições reunidas para o bem-estar dos mesmos e de todo o corpo docente e não

docente da UBI.

Resposta: O Magnífico Reitor referiu que devido ao orçamento da Universidade não

poderá alargar o período de aquecimento. Refere ainda que, grande parte da verba

anual da Universidade da Beira Interior é direcionada para o aquecimento dos

diversos pólos e infraestruturas na UBI.

3. Deu-se a leitura da ata da Reunião, e, após propostas de alteração à ata por parte dos estudantes,

de modo a incluir as questões elencadas por estes, esta foi aprovada, por unanimidade.

Sem mais assuntos a tratar, a Reunião deu-se por terminada pelas 15h47 do dia 7 de fevereiro de

2022.

Continuar-se-á a transmitir a todos os estudantes e à comunidade os outcomes de todas as reuniões

de Senado, pedindo-se a contínua colaboração na abordagem de assuntos do interesse de toda a

comunidade neste órgão da Instituição.



Saudações Académicas,

Os Representantes dos Estudantes  e da AAUBI no Senado,

Duarte Cai-Água - Representante da AAUBI

Filipe Freitas - Representante da FAL

André Miranda - Representante da FC

Nádia Oliveira - Representante da FCS-UBI

Marta Narciso - Representante da FCSH

Diogo Domingos - Representante da FE


