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Considerando que o ertigo 25.-o da Lei n.e 62/2007, de 10 de setembro, consagra a exist6ncia
de um Provedor do Estudante, o qual deve articular a sua atividade com as associag6es de

estudantes

e com os 6rgaos e servicos da instituigSo, designadamente com o

Conselho

PedagdBico, bem como com as unidades 0rg6nicas da Universidade Aberta {UAb);

Acrescendo que o artigo 79,e dos Estatutos da lJAb, publicados pelo Despacho normativo n.s
65-8/2008, no Didrjo da Repiblica,2.i s€rie, n.e 245, de 22 de dezembro e alterados pelo
Despacho normativo n.s 11/2215, determina que o Provedor do Estudante 6 escolhido pelo

Reitor, ouvidos

o conselho

Geral

e o Conselho

Peda868ico,

por um periodo de 2 anos,

renov6vel uma [nica ve2, de entre pessoas que n5o se encontrem em exercicio efetivo de
funf5es na UAb e com o perfil considerado adequado ao desempenho das respetivas
fung6es;

Nomeio a Dr.. Ana Paula de Oliveira Ribeiro como Provedor do Estudante da lJniversidade
Aberta, cujo perfil entendo adequado is fun{6es atribuidas nos Estatutos da lJAb, com

efeitos a partir de 20 de abril de 2018, nos termos e ao abrigo das dispoaigaes conjugadas
dos ertigos 37.e. n.e 1, alinea p) e 79e, dos Estatutos da UAb.

Universidade Aberta, 19 de ebrilde 2018
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Nota curicular
Ana Paula de Oliveira Ribeiro, licenciada em Ciencias da informaCSo e da DocumentagSo pela
Universidade Abena, em 2015.
lnicia a sua atividade profissionalem 1994 como bolseira no lnstituto Nacional de Engenharia
tendo passado para os quadros da funCSo piblica em 1997, como

e Tecnologia lndustrial,

administrativa com
departamento.

as fun96es de

secretariado de direCeo e de apoio t6cnico informitico ao

Em 2004 inte8ra a equipa de help desk no departamento informiitico do mesmo lnstituto,
tendo sido reclassificada em 2007 como t6cnica de informdtica.
Em 2008 integra os quadros da lnspeceo-Geral das Atividades em SaUde, sendo responsdvel

pela manutengSo dos sistemas informdticos.
Desde maio de 2017 6 T6cnica Superior nesta lnspecSo, responsdvelpela EestSo das
aplicag6es de gestSo documentale de processos.

i

sua atividade profissional, exerceu de 2013 a 2015 voluntariado como
formadora na ,rea das TlC, a seniores do Centro Cultural e Social de Santo Ant6nio dos
Cavaleiros, Loures.

Paralelamente

E,

desde janeiro de 2017, presidente da AtlJMNl uAb, Associa9eo dos Antigos Alunos da

Universidade Aberta.
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