
ORDEM DE SERVIQO N.o 18/2012

R EG A LA M ENTO ESCO LA R INT E RNO

considerando a necessidade de revisdo de alguns aspetos do Regulamento Escolar Interno e
ap6s a consulta dos conselhos Pedag6gicos das Escolas e a aprovagio pelo Senado na sua
reunido de 15 de junho de 2012, publica-se o novo Regulamento Escolar Intemo que ora
entra em vigor.

CAPiTULO I
Ambito

O presente Regulamento disciplina o regime aplicdvel aos cursos de 1", 2. ciclos, p6s
graduagdes, p6s-licenciaturas e aos Mestrados Integrados, lecionados na Universidade de
t,VOra.

CAPITULO II
Disposig6es Gerais

Artigo I "
(Conceitos)

Ano escolar - o periodo temporal que tem inicio em I de setembro de um ano civil e
termina no dia 3l de Agosto do ano seguinte;

Ano letivo - o periodo ternporal em que decorrem as aulas e os elementos de avaliacio
inerentes a esse ano letivo;

Avaliagio continua - pressupde a realizagio de viirios elementos de avaliaqio, em nrimero
a definir pelo docente da unidade curricular no inicio do semestre;

Avaliagio final - consiste na rcalizagdo de uma prova de avaliagdo de duraqio limitada e
realizada na 6poca de exames, de acordo com o calenddrio escolan

Avaliagio mista - compreende componentes de avaliagio realizadas durante o periodo
letivo com uma componente de avaliagdo realizada durante o periodo de exames;

cafendririo escolar - instrumento de organizagdo tnico para todas as unidade organicas
que programa o plano de atividades letivas, de avaliagdo e administrativas dos cursos ou
ciclos de estudos num ano escolar;

Creditagio - atribuigio de cr6ditos d formagio realizada no dmbito do Ensino Suoerior
Portuguds ou estrangeiro ou fora do ensino superior, em contextos de formacdo formais or,
ndo formais ou d experi€ncia profissional;
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Cr6dito - a unidade de medida do trabalho do estudantg sob todas as suas formas,
designadamente, sess6es de ensino de natureza coletiva, sess6es de orientaqio pessoal de
tipo tutorial, estrigios, projetos, trabalhos no terreno, estudos e avaliaqio;

Cr6dito de uma unidade curricular - o valor num6rico que representa o trabalho a
desenvolver pelo estudante para obter aprovagdo na unidade curricular;
ECTS (European Credit Transf'er System) - a unidade de medida do trabalho do estudante,
sob todas as suas formas, designadamente a participagdo nas aulas, a orientagio tutorial, o
estudo e trabalho aut6nomo e a avaliacdo:

Elemento ou instrumento de avaliagiio - qualquer componente do processo de
ensino-aprendizagem que seja passfvel de ser avaliada e que ocorra, quer em reglme
presencial, quer como trabalho aut6nomo do estudante;

Ensino clinico - tem como principais objetivos o desenvolvimento de competdncias
clinicas de avaliagdo diagn6stica, planeamento e intervengdo terap6utica. Desenvolve-se
obrigatoriamente sob supervisEo clinica direta de um perito na 6rea e sob suDervisdo
pedag6gica de um docente;

Estudante em mobilidade - estudante matriculado e inscrito num estabelecimento de
ensino superior e curso que realiza um periodo de estudos ou um est6gio num
estabelecimento de ensino superior nacional ou estrangeiro ou nufiut entidade estrangeira,
ao abrigo de programas e acordos institucionais com reconhecimento obrigat6rio pelo
estabelecimento de ensino de origem. Esse periodo de mobilidade est6 condicionado d
celebragio de um contrato de estudos ou de estiigio, previamente acordado entre o
estabelecimento de ensino de origem e o estabelecimento de ensino de acolhimentol

Fraude - Todo o mmportamento do aluno em de provas ou elementos de avaliaqio
suscetivel de desvirtuar o resultado da prova e adotado com a intenqio de alcangar este
objetivo em favor do pr6prio ou de terceiro;

Inscrigio - ato que faculta ao estudante, depois de matriculado, a frequdncia das unidades
curriculares de um curso ou ciclo de estudos:

Mridulo - uma parcela de uma unidade curricular com avaliagdo independente que n6o se
traduz por classificagdo final mas cuja avaliagdo contribui para a classificagdo final da
unidade curricular:

Momento de avaliagf,o - qualquer componente do processo de ensino-aprendizagem que
seja passivel de ser avaliada e que tenha de ser obrigatoriamente realizada num
tempo-espago agendado, com uma duragdo pr6-definida e na presenqa do docente,
nomeadamente prova escrita, prova oral, exercicio laboratorial acompanhado. trabalho de
campo acompanhado e apresentagdo e defesa de projeto;

Periodo letivo - a fase em que decorrem as aulas;

Plano de estudos - o conjunto organizado de unidades curriculares em que um estudante
deve obter aprovagio para a atribuigdo de um grau acad6mico ou para a conclusdo de um
curso ndo conferente de grau;
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Primeiro ciclo - ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado;

Segundo ciclo ciclo de estudos conducente ao grau de mestre;

Semestre curricular - o tempo que compreende o periodo letivo e a epoca de exames;

Unidade curricular- a unidade de ensino com objetivos e contefdos de fbrmagSo pr6prios
que 6 objeto de inscrigdo administrativa e de avaliagSo, traduzida numa classihcagdo final;

PrecedGncia - condicionamento da inscricio numa ou mais unidades curriculares do curso
ou plano de estudos d obtengdo de aproveitamento em unidade cunicular ou unidades
curriculares anteriores do mesmo plano de estudos;

Prescrigio - impedimento de realizagdo de nova inscrigdo em consequ€ncia de o nrimero
de inscrig6es, por falta de aproveitamento escolar, ter ultrapassado um limite mdximo, de
acordo com a legislagdo aplicivel;

Suplemento ao Diploma - o documento complementar do diploma. E urn documento de
natureza informativa que nio substitui o diploma nem fbz prova da titularidade da
habilitagdo a que refere. E emitido em portuguds e em ingl€s, que: (i) descreve o sistema de
ensino superior portuguCs e o seu enquadramento no sistema educativo d data da obtenqdo
do diploma; (ii) caracterna a instituiEao que ministrou o ensino e que conferiu o diploma;
(iii) caracteriza a formagSo realizada (grau, iirea, requisitos de acesso, duraqio nonnal,
nivel) e o seu objetivo; (irJ fomece informagio detalhada sobre a formaqdo realizada e os
resultados obtidos; (u) inclui informagdo complementar sobre atividades extracurriculares,
devidamente certificadas, a acrescentar ao percurso curricular do estudante;

Unidade extracurricular - unidade curricular de ensino liequentada pelo aluno e nio
incluida no plano de estudos do curso que frequenta;

Unidade curricular livre - unidade curricular de ensino que pode ser escolhida livremente
pelo aluno de entre as unidades curriculares ofbrecidas no Ambito das formae6es lecionadas
pela Universidade;

Unidades curriculares obrigatririas - as unidades cuniculares incluidas no plano de
estudos que o estudante 6 obrigado a frequentar e nas quais tem de obter aproveitamento,
sem possibilidade de substituigSo por outras;

Unidades curriculares optativas - as unidades curriculares que o estudante pode escolher
De entre um elenco limitado previamente definido.

Artigo 2'
(Situagdes de ensino-aprendizagem)

l- A aprendizagem destina-se ao desenvolvimento de competdncias por parte do
estudante e processa-se, nomeadamente, nas seguintes situagdes: sess6es de ensino de
natureza coletiva, sess6es de orientagio pessoal de tipo tutorial, estegios, projetos,
trabalhos de fim de curso, trabalhos de campo, semindrios, col6quios, visitas de
estudo, trabalho aut6nomo e avaliacio.
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2- As sessdes de natureza coletiva destinam-se ?r aprendizagem compreensiva dos
factos, conceitos, principios e suas aplicag6es prdticas e terdo duragdo e nimero de
alunos vari6vel, consoante a organizaglo do ciclo de estudos. Poderdo ter maior ou
menor dimensio consoante:

se destinem d aplicagdo de conhecimentos pr6ticos em laborat6rio e de campo ou
em sala de aula no caso de exercicios pr6ticos ou performativos (nrimero
recomendado entre l6 e 20 alunos);

sessdes de trabalho teorico-pritico (rruiximo recomend6vel : 25 alunos);

se destinem a uma abordagem predominantemente te6rica dos temas da unidade
curricular.

As sess6es de orientaqiio do tipo tutorial compreendem sess6es individuais ou
coletivas para grupos de poucos alunos (mriximo de 20), sem programa definido, e que
se destinam a esclarecer os alunos sobre partes da materia lecionada, orientaq6es de
estudo e orientag6es curriculares ou outras.

O periodo para a orientagdo tutorial pode ter lugar em sala reservada para o efeito, em
gabinete ou on-line. A forma de disponibilizagdo do docente durante a tutoria ser6
acordada com os alunos no inicio do semestre. O docente terA que estar disponivel
durante esse periodo.

Os semindrios destinam-se a organizar o trabalho de alunos ou grupo de alunos no
estudo de um tema ou de um conjunto de temas afins, de modo a conseguirem um
conhecimento aprofundado dos mesmos, atrav6s da investigagdo, da pesquisa
documental, da observagdo ou experimentaqdo e do debate participado.

Os col6quios consistem na aniilise e discussdo participadas, de uma ou v6rias
propostas, prevlamente apresentadas, sobre um tema ou viirios temas afins.

As visitas de estudo visam a observag5o direta de um ou viirios objetos de estudo
selecionados, implicando sempre a pr6via definigdo dos objetivos e m6todos de
trabalho.

Os trabalhos de campo s6o situagdes de ansino-aprendizagem que decorrem
geralmente em espagos exteriores is salas de aula. Estes trabalhos requerem uma
planificagio cuidada, tendo mmo objetivo a sua efic6cia (economia de esforqo e de
tempo), a relagio custos/beneficios e o seu rendimento efetivo.

Os estigios t6m como principal objetivo a aprendizagem do conterido funcional de
uma determinada profissdo/conceito teorico desenvolvendo-se, em geral, sob a
supervisSo de um docente especialista da 6rea e a orientaqdo de um profissional
experiente, docente ou ndo.

O processo de ensino-aprendizagem de algumas unidades curriculares poderd
desenvolver-se em periodos concentrados, envolvendo as variadas situac6es descritas

a)

h)

-)-

6-

7-

A

8-

9-

10-
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nos nimeros anteriores, devendo, neste caso, ser sujeito a aprovagdo pr6via por parte
do Diretor da Escola.

I I - Uma unidade curricular pode ser composta por m6dulos.

CAPiTULO III
Calendririo Escolar

Artigo 3"
(Divulgagio)

Por despacho reitoral, a publicar antes do inicio de cada ano letivo, ser6 aprovado e posto em
execugdo o calendririo escolar da Universidade, atrav6s do qual se divulgam as datas de
inicio e termo das aulas, dos exames e outras provas de avaliagdo, das matriculas, inscrig6es
e outros atos de secretaria a praticar pelos alunos, bem como das ferias escolares.

1-

Artigo 4'
(Ano escolar e ano letivo)

O ano escolar decorre de I seternbro a 31 de agosto do ano seguinte.

O ano letivo inicia-se entre a segunda e a terceira semana de setembro e termina a 15
de julho, podendo excecionalmente ser prolongado at6 3l de Julho apos pedido
fundamentado, e compreende dois semestres:

O semestre impar, que comega na segunda ou terceira semana de setembro e
termina no riltimo dia de exames do semestre;

O semestre par, que comega ap6s o termo do semestre impar com intervalo de
uma semana-

No caso dos novos estudantes, as aulas do primeiro semestre letivo iniciar-se-io
imediatamente ap6s a realizagdo das respetivas matriculas.

O semestre letivo ter6 uma duragdo de 19 semanas.

As aulas presenciais terdo a duraqio de 15 semanas, exceto em casos devidamente
fundamentados.

A Semana Acad6mica decorre, de acordo com o periodo fixado pelo calend6rio
escolar, entre I 8 de maio e 7 de junho. A data final 6 fixada, ap6s articulagdo com a
Associaedo Acad6mica. durante o m€s de Janeiro.

J-

a)

b)

J-

^
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Artigo 5"
(F6rias escolares)

As ferias do Natal terao uma duragdo de cerca de oito dias uteis. As ferias da Piiscoa

terio a duragdo de 4 dias fteis e na 2." fbira a seguir i Piscoa ndo haver6 aulas.

2- As ferias de Verio decorrem entre 16 de julho e a segunda ou terceta semana de

setembro.

CAPITULO IV
Situaq6es de Ensino-Aprendizagem

Artigo 6'
(Participagio no desenvolvimento de competOncias)

A obrigatoriedade de frequ6ncia das sess6es de ensino presenciais te6ricas e

tmrico-pr6ticas das unidades curriculares de 1'ciclo e dos tr6s primeiros anos dos

ciclos de estudos integrados deverii ser regulamentada pela Diregdo da Escola ouvidos
o Conselho Pedag6gico e o Conselho Cientiftco.

Os estudantes de l" ciclo e dos tr6s primeiros anos dos ciclos de estudos integrados

devem assistir a, pelo menos, 7 5oh das aulas das componentes priitica, laboratorial e

de trabalho de campo, sob pena de apenas poderem realizar a avaliaqdo desta unidade

curricular na 6poca de recurso.

O disposto no nfmero anterior nio se aplica aos estudantes com estatuto reconhecido

de trabalhadores-estudantes.

Por decisdo do docente responsiivel pela unidade curricular, o estudante que repita

uma unidade curricular poder6 ser dispensado da frequ6ncia das aulas da componente

pr6tica, laboratorial e de trabalho de campo, desde que tenha obtido aproveitamento

positivo a essas componentes no ano curricular anterior. Nestes casos mant€m-se a

classificagdo obtida no ano anterior.

Os periodos de trabalho aut6nomo, apesar de contabilizados no ciilculo dos crdditos

da unidade cunicular, sio periodos a gerir pelos alunos.

Os periodos destinados a avaliag6es sdo estabelecidos individualmente para cada

unidade curricular, em articulagdo com a Comissdo de Curso, e sio igualmente

contabilizados nos cr6ditos da unidade curricular.

As justificagOes de faltas deverdo ser entregues ao docente da unidade curricular nos

cinco dias consecutivos d falti..

Consideram-se fbltas justificadas as causadas por:

J-
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7-

8-

6t26



a) Doenga, internamento ou realizagdo de tratamento ambulat6rio que nao se possa

realizar fora do periodo letivo;

b) Maternidade;

c) Participagdo em atividades associativas, devidamente comprovadas e

compreendidas nos termos da lei;

d) Preparagdo ou participagdo em competig6es desportivas de alta competigdo;

e/ Falecimento de parentes de acordo com a legislagdo em vigor;

./) Cumprimentos de obrigag6es legais;

g) Outras situa@es validadas pelo docente.

l0- A n6o aceitagdo da justificagdo de falta deverri ser comunicad4 por escrito, ao
estudante no prazo de 3 dias ap6s a entrega.

Artigo 7'
(Horas letivas)

l- O ntimero total de horas que o estudante dever6 despender para aprendizagem nas
v6Lrias componentes do ensino ministrado durante uma semana n6o dever6 exceder',
em mfiia, as 4l horas.

2- As sessdes presenciais ter6o um limite mdximo continuo de 4 horas, salvo ern
situagdes excecionais devidamente autorizadas pelo Departamento e pela Diregio da
Escola.

3- A quarta-feira i tarde nio haveni atividades letivas.

4- Salvo em casos devidamente autorizados, a carga letiva prevista no ciclo de estudos
para cada unidade curricular deve ser distribuidq de forma uniforme, ao longo do
semestre.

5- As sess6es presenciais ndo deverdo excder 22,5 horas semanais em qualquer dos
semestres. As exceg6es a esta regra s6 poderdo ser consideradas a titulo excecional e
tendo em conta o ensino especifico de determinadas iireas. Neste caso devem ser
autorizadas pelos Departamentos e pelo Conselho Pedag6gico.

6- Os trabalhos de fim de curso, bem como os est6gios das licenciaturas que os prevejam
e os trabalhos finais de 2' ciclo, regem-se por regulamentagAo propria.
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Artigo 8"
(Programa das unidades curriculares)

Para cada unidade curricular deve existir e ser tomado pfb'lico, no slfu da UE, no
prazo de quinze dias ap6s o inicio das aulas indicado no Calend6rio Escolar, um
programa onde sao fixados os objetivos e competencias a desenvolver, a inserqao no

plano do ciclo de estudos a que se destina, os conteudos program6ticos, a bibliografia,
as formas de avaliagdo, o limite minirno de sess6es presenciais para obter a aprovagio,
bem como o regime de precedOncias da referida unidade curricular, se tbr o caso.

Os programas das diferentes unidades cumiculares sio da responsabilidade dos

respetivos docentes, nos termos do Estatuto da Carreira Docente Universitrlria e do

Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Polit6cnico, sem prejuizo
do que estiver definido no processo de creditagio do respetivo ciclo de estudos e da

agio de coordenagio global dos 6rgaos competentes para o efeito.

Os cursos deverdo ser lecionados de fbrma a promover, sempre que possivel, o

trabalho continuado e aut6nomo dos estudantes ao longo de todo o periodo letivo e a

realizaqdo de formas de avaliagio regulares, diversificadas e distribuidas ao longo do

periodo letivo.

Ao Conselho Pedag6gico de cada Escola compete pronunciar-se sobre a orientagdo
pedag6gica e os metodos de ensino e avaliagdo das Unidades Curriculares, quando

considere oportuno ou sempre que solicitado por docentes ou estudantes.

Artigo 9'
(Sumririo das sessdes de ensino-aprendizagem)

Cada docente deve elaborar, no SIIUE, um sum6rio descritivo e preciso da mat6ria
lecionada e diwlgri-lo nos prazos cstipulados, preferencialmente, on-line.

Os estudantes tdm direito a um periodo de atendimento semanal pelo docente de cada

disciplina.

No inicio de cada semestre, os docentes devem publicitar os respetivos horarios de

atendimento, que deverdo corresponder a rnetade da sua carga letiva semanal.

O periodo de atendimento estende-se ?r 6poca de exames.

Artigo | 0"
(Inqu6rito de avaliagio da unidade curricular)

Referente a cada unidade curicular dever6 ser aplicado um inqu6rito on-line aos
alunos sobre o Drocesso como se desenvolve essa atividade curricular.

2-

J-

l-
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A concegio, recolha e tratamento dos inqu6ritos de avaliagdo sio coordenadas pelo
Gabinete de Avaliagio e Promogdo da Qualidade devendo os resultados ser
divulgados publicamente no sitio da UE.

Todos os estudantes que se submetem irs avaliag6es t0m o dever de participar na

avaliagSo das respetivas Unidades Curriculares e dos docentes.

CAPITULO V
Inscrigdes

Artigo 11"
(Inscri96es)

InscrigSo 6 o ato que faculta ao aluno, com matricula v6lida na Universidade, a
liequ€ncia das diversas Unidades Curriculares e Ciclos de Estudo.

Os alunos de l" ciclo que nio se inscreverem por um ano letivo perdem a categoria de
alunos da Universidade, ndo podendo readquiri-la sem nova matricula. No caso dos 2"
ciclos os alunos que ndo concluam a parte curricular no decorrer da duragio do curso,
terao que requerer inscrigdo em 3n ano letivo, nos termos do regulamento de propinas
da U.E para poderern inscrever-se em unidades curriculares. Ap6s o prazo do 3'ano
terdo que requerer reingresso.

Nenhum aluno poder6, a qualquer titulo, frequentar ou ser avaliado numa unidade
curricular sem nela se ter inscrito. Assim, nenhum aluno poder6 estar presente numa
prova de avaliagdo sem que conste da lista de alunos inscritos na unidade curricular.

O direito de inscrigdo cessa com a obtengdo da aprovagdo.

Artigo 12'
(Prazos)

A inscrigdo 6 anual e realizada de acordo com os prazos definidos pelo Calend6rio
Escolar.

As inscri@es sdo efetuadas onJine atrav*s do Sistema Informritico Integrado da
Universidade de Evora (SIIUE).

Dos atos curriculares fora de prazo sio cobradas penalizag6es de acordo com o
estipulado na Tabela de Emolumentos.

Findo o prazo de inscrig6es, o processo ser6 encerrado paraorganizagdo e emissio das
oautas definitivas.

3-
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Artigo 13"
(Condig6es de inscrig5o)

Os cursos estdo organizados em creditos ECTS. Por semestre, o aluno deverii
completar 30 Creditos e poder6 inscrever-se at6 um m6ximo de 36 cr6ditos. A
inscrigio num numero superior de ECTS implica o pagamento de ECTS extra.

As Comiss6es de Curso poderdo estabelecer, de forma equilibrada, uma grelha
minima de Unidades Curriculares para as quais o ato de inscrigSo fica condicionado ?r

aprovagio em Unidades precedentes. O conjunto das Unidades Curriculares objeto
desta medida ndo podell conesponder a mais de 25Vo das unidades de cr6dito do
curso. Esta grelha deverri ser submetida ao parecer do Conselho Cientifico e do
Conselho Pedag6gico e aprovada pelo Diretor de Escola. Esta grelha dever6 ser
divulgada antes do inicio do periodo de inscriq6es relativo ao ano letivo em que se
pretendem aplicar estas preced&rcias.

As restrig6es impostas no ntmero 2 do presente artigo poderdo ser excecionalmente
levantadas, em casos justificados, por iniciativa da Comissio de Curso e mercd
consulta e aprovag6o dos 6rg6os acima referidos.

Artigo 14'
(Inscrigiio em unidades curriculares optativas)

O funcionamento de Unidades Curriculares Optativas estii, em regra, condicionado ir
possibilidade da sua oferta pelo respetivo Departamento.

O leque das Unidades Curriculares optativas a funcionar fica disponivel no periodo
de inscrig6es, definido no Calendario Escolar

O estudante de l'ciclo e Mestrado integrado deverii fazer a sua pr6-inscrigdo no ano

anterior dquele em que pretende frequentar uma determinada opgdo e de acordo com
as datas incluidas no Calendririo Escolar.

No caso das pr6-inscriq6es escolhidas estas ser6o automaticamente assumidas como
inscrig6es, podendo, contudo, o estudante alter6-las nas 6pocas definidas para tal.

Artigo 15"
(Inscrigiio em unidades curriculares livres)

Os alunos da Universidade poderdo inscrever-se em unidades curriculares isoladas de
planos de estudo diferentes daqueles em que se encontram formalmente inscritos, at6
ao m6ximo de cr6ditos previsto no ciclo de estudos que fiequentam.

A inscrigdo anterior 6 credit6vel para a obtengSo do grau desde que prevista no plano
de estudos do curso que frequentam.

-t-
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O disposto no n.o 2 e no n.o 4 do art.' 14o aplica-se igualmente para Unidades
Curriculares liequentadas por alunos externos.

No caso de um aluno fi'equentar unidades curriculares ou outras atividades de
investigagdo em outras instituig6es de Ensino Superior de acordo com o plano de
estudos do curso que frequentam, deverio requerer creditagdo das mesmas nos prazos
estabelecidos pelo calend6rio escolar, mediante entrega de comprovativo de
realizac6'o dessas unidades curriculares.

Artigo 16"
(Inscrigio em unidades extracurriculares)

Os alunos da Universidade poderdo ser autorizados a inscrever-se em unidades
extracurriculares fora do plano de estudos em que se encontrarn formalmente
inscritos e os crdditos obtidos ser5o mnsiderados no Suplemento ao Diploma, de
acordo com a legislagio em vigor.

O disposto no n.o 2 e no n.o 4 do art.' l4o aplica-se igualmente para Unidades
extra-curriculares.

CAPITULO VI
Regime Geral de Avaliagio

Artigo 17"
(Avaliagio e aproveitamento escolar)

A avaliagdo 6 considerada uma atividade pedag6gica indissocirivel do ensino. A
avaliaqdo destina-se a apurar as compet€ncias e os conhecimentos adquiridos pelos
estudantes ao longo da sua formaqSo, nomeadamente o seu espirito critico, a
capacidade de enunciar e de resolver problemas, bem como o seu dominio da
exposig6o escrita e oral.

A avaliagio dos resultados do processo de aprendizagem traduz-se numa classificagdo
sint6tica designada por "nota" e expressa na escala num6rica de zero a vinte. Esta
classificagdo pode resultar de um dos seguintes tipos de avaliagdo:

a) Avaliacdo continual

b/ Avaliacdo final:

c) Avaliasio mista:

d) Outra" a definir pelo docente ap6s concordancia dos alunos e validada pelo
presidente de jriri da unidade curricular.

l-
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3- A avaliagdo continua deve contemplar a exist&rcia de um nfmero minimo de
componentes de avaliagio de natureza a definir pelo docente no inicio do semestre
curricular em fungdo da carga hor6ria da unidade curricular. Os resultados sucessivos
das diferentes componentes e os resultados finais dessa avaliagdo devem ser
comunicados aos alunos.

As provas escritas presenciais, na avaliagdo de tipo continuo, devem ocorrer
obrigatoriamente no periodo letivo.

A avaliagdo mista arvolve, pelo menos, uma componente de avaliagdo durante o periodo
letivo e uma componente de avaliagio realizada durante a 6poca de exames.

4- A avaliagdo final implica a realizagao de uma prova escrita/oral presencial e de
duragdo limitada, no final do semestre curricular e deveri decorrer em periodos ndo
letivos. No regime de avaliagio por exame final, a classificagdo final poderd resultar
de uma das seguintes hip6teses:

a) De uma prova escrit4 de uma prova priitica ou de uma prova oral;

b/ De qualquer conjugagio de provas referidas na alinea anterior;

c) Da conjugagdo de qualquer tipo de provas previstas nas alineas anteriores, com
a classificagdo obtida ao longo do semestre ou do ano, atravds do regime de
avaliagio mntinua em componentes prdticas obrigat6rias.

A opg6o pela avaliagdo final pode implicar um minimo de compar€ncia na disciplina de

acordo com o estabelecido no no 2 do artigo 6'.

5- Cumpridos os crit6rios de avaliagdo divulgados nos termos do n.o 3, a aprovagdo na
unidade curricular depende da obtengdo pelo aluno de uma classificagdo igual ou
superior a l0 valores, devendo a nota final ser expressa em valores inteiros.
Excetuam-se as unidades curriculares de 2'ciclo cuja classificagio seja qualitativa,
sendo a classificagdo correspondente ir aprovagdo expressa em "Aprovado".

6- Nos casos em que exista mais de um regime de avaliagio, o estudante ndo tem que
comunicar expressamente a sua opgdo, bastando apresentar-se ao conjunto de

avaliagdes previstas no regime que escolheu, e respeitando as regras diwlgadas nos
termos do n.ol3. Salvo situa@es particulares devidamente divulgadas nos termos do
estabelecido no n.o 13, aplicam-se as seguintes regras gerais:

a/ O recurso a um regime de avaliagio baseado apenas em exame final pressup6e a
n6o compar6ncia a" pelo menos, uma das provas de avaliagSo continua;

b/ Ao aluno que comparega a todas as provas do regime de avaliagdo continua 6

vedada a possibilidade de apresentagdo is provas do regime de avaliagdo por
exame final.
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c) Ao aluno que reprove em regime de avaliagdo continua poderd inscrever-se em
exame de 6poca de recurso.

7- O aproveitamento escolar corresponde ir aprovagdo em Unidades Curriculares que
totalizem, pelo menos, 70o/o da m&ia anual de unidades de credito do curso, salvo
quando se trate do primeiro ano de inscrigao na Universidade, em que aquela
percentagem serd reduzida para 50Vo.

Para o c6lculo do aproveitamento escolar nlo sdo contabilizadas as unidades curriculares
obtidas por creditagdo.

Da mesma forma n6o 6 possivel o c6lculo de aproveitamento escolar para os anos letivos
que conternplem mais de 50% dos ECTS em dissertagao, relat6rio de estilgio ou trabalho de
projeto. Nestes casos o aproveitamento 6 aferido tendo como base a entrega da dissertagdo,
relat6rio ou trabalho de projeto dentro do prazo previsto.

8- A m6dia a que se refere o ntmero anterior 6 o quociente da divisdo do total de creditos
necess6rios d obtengdo do grau pelo ntmero de anos de duragdo normal prevista do
curso fixado na respetiva estrutura curricular.

9- Todas as unidades curriculares devem possibilitar ao estudante a opgdo pela
realizaqdo de exame final sem prejuizo de existirem outros tipos de avaliagdo na
unidade curricular. No caso em que o formato de exame final possa ndo ter lugar, por
razdes cientificas e pedag6gicas, o Conselho Cientifico e o Conselho pedag6gico
deverSo aprovar esse estatuto de excegdo e divulg6-lo nas primeiras duas semanas de
cada ano letivo.

I t-

Tendo em conta o estabelecido nos nfmeros anteriores, cabe ao docente da unidade
curricular, em articulagdo mm a Comissdo de Curso, em fungdo das pr6ticas letivas
adotadas, da carga de trabalho correspondente aos ECTS e do ntmero de alunos
inscritos, a definigio da possibilidade de vigorarem os tipos de avaliagdo continua e de
avaliagSo mista, no dmbito da unidade curricular por si lecionada.

O regime de avaliagio continua deve, sempre que possivel, ser a opgdo a privilegiar.
A avaliagdo de cada unidade curricular a divulgar terii que prever as situa@es
particulares dos alunos abrangidos pelo Estatuto do Trabalhador Estudante e de outros
equiparados, beneficiririos de regimes especiais de acordo com o estabelecido neste
Regulamento.

No caso de unidades curriculares que funcionem em regime de semindrio ou de
projeto, cujas especificidades, reconhecidas pelo Conselho Cientifico da Escol4 o
exijam, aplica-se o tipo de avaliagdo continua.

Os docentes responsdveis de unidades curriculares devem comunicar i Comisslo de
Curso, at6 ao final da segunda semana de cada semestre letivo, os regimes de
avaliagdo, a proposta de calendarizagio das provas presenciais acordadas com os
alunos, tanto incluidas na avaliagdo continua como em avaliagio final, ficando a
Comissdo de Curso encarregue de evitar a sobreposigio de datas.

l0-
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Esta calendarizagdo dever6 ser apresentada ir Diregio de Escola e publicitada at6 ao final da
terceira semana de cada semestre.

Artigo 18"
(Epocas de exame final)

l- Em cada ano letivo, em relaeio a cada unidade curricular e de acordo com o definido
no calendiirio escolar, existirio as seguintes 6pocas de exame final:

a/ Epoca normal;
b/ Epoca de recurso;

c) Epoca especial.

As datas destas provas deverio ser marcadas em periodos distintos e de forma
separada.

Na 6poca normal cada aluno pode prestar provas de exame final em todas as unidades
curriculares em que reuna as condig6es legais para tal. A aprovagSo est6 dependente
da classificagdo obtida ao longo do semestre em componentes prdticas obrigat6rias,
devidamente divulgadas nos termos do n.' 13 do artigo 17".

Na 6poca de recurso cada aluno pode prestar provas de exame em unidades
curriculares a cuja avaliagdo continua ou exame na 6poca normal haja faltado,
desistido ou reprovado. A aprovagdo em 6poca de recurso pode, no entanto, estar
dependente da classificagdo obtida ao longo do semestre ou do ano em componentes
pr6ticas obrigat6rias, devidamente divulgadas nos termos do n.o l3 do artigo 17..

Na 6poca especial, cada aluno pode prestar provas de exame final nas unidades
curriculares a cujo exame, nas epoc.ls normal e de recurso, ndo haja comparecido or1
tendo comparecido, dele haja desistido ou nele haja sido reprovado, at6 um meximo
de tr6s unidades curriculares, desde que, com a aprovagao em tais unidades
curriculares, o aluno rerina as condiE6es necess6rias ir conclusdo da componente letiva
da licenciatura.

Podem ainda usufruir desta possibilidade nos termos definidos os estudantes
considerados nos regimes definidos nos artigos 36", 37., 38., 39,', 40. e 41,'.

No caso do 2'ciclo os estudantes poderio realizar exames de 6poca especial at6 ao
mdximo de 3 unidades curriculares no final de cada ano letivo.

Em todos estes casos a avaliagSo do aluno implica a pr6via inscrigdo do estudante,
pelo que nenhum estudante poder6 comparecer a uma prova de avaliagdo de uma
unidade curricular a que ndo esteja inscrito.

.,
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Artigo 19'
(Datas das provas)

l- As datas de avaliagdo s5o definidas nas primeiras duas semanas do periodo letivo, por
acordo estabelecido entre o docente e os alunos, sempre que o regime de avaliagdo o
justifique e devem ser comunicadas i Comissdo de Curso.

2- As datas de avaliagdo deverdo respeitar o calendririo escolar e ndo deverdo ser

marcadas duas avaliag6es para o mesmo dia para um mesmo curso, devendo para tal
existir uma coordenagSo ao nivel de cada curso por parte da Comissio de Curso.

As datas das avaliagdes fixadas de acordo com os nrimeros anteriores devem ser dilulgadas
em locais pr6prios do Departamento respons6vel pelas unidades curriculares e inseridas na
pdgina onJine da Universidade de Evora, no final da terceira semana de aulas.

Os exames finais decorrem nas riltimas quatro semanas do semestre a que dizem respeito.

5-

2-
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Os srlbados sdo considerados dias irteis para a realizagdo de provas.

As classificagdes finais relativas is provas realizadas na epoca normal t€m de ser
afixadas com uma antecedOncia minima de dois dias titeis relativamente d data
prevista para efetuar o exame de recurso.

Os exames de 6poca especial realizam-se de acordo com o estabelecido no calend6rio

escolar.

Artigo 20'
(Consulta de provas de avaliagio e esclarecimentos)

Ap6s a dirulgagio, por afixagdo pfblica, da respetiva classificagdo, o estudante tem o

direito de consultar os seus exames, trabalhos ou quaisquer outros elementos de

avaliaedo.

Junto com os resultados da avaliagdo, o docente responsiivel pela unidade curricular
deve tornar publico um periodo durante o qual os estudantes podem consultar as

provas, trabalhos ou elementos avaliados, dentro do prazo m6ximo de 8 dias
subsequentes i publicagdo dos resultados da avaliaqdo.

Durante a consulta, o docente deve prestar os esclarecimentos pedidos pelo estudante

no que se refere d corregio dos seus elementos de avaliagdo, nomeadamente na

aplicagdo da grelha de avaliagdo adotada.

O aluno que nlo concorde com a classificagSo atribuida poderriL solicitar ao presidente
do jriri da unidade curricular em causa, no prazo mdximo de 15 dias subsequentes ?r

data da afixagio pirblica do resultado objeto de reclamagdo, que a classificagdo lhe
seja revista, para o que deverd fundamentar devidamente a sua pretensao, podendo
solicitar c6pia da prova.

+-
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5- Da decisdo final do jriri nio caber6 recurso, salvo se fundamentado na preteriqdo de
formalidades leeais.

Artigo 21"
(Identificagio no ato da realizagio de provas)

Os docentes encarregados da vigilAncia de provas de avaliagdo poderdo verificar a
identidade dos estudantes, devendo estes, quando solicitados, exibir documento
identificativo e cartio de estudante, sob pena de, n6o o fazendo, a prestagdo da prova lhes
ficar interdita.

Artigo 22'
(Anulagio de provas)

A autoria, no decurso de prova de avaliagdo de conhecimentos, de conduta fraudulenta
suscetivel de implicar desvirtuamento dos seus objetivos, acarreta aos estudantes, a quem a
responsabilidade for comprovadamente imputada, a anulagdo da prova, independentemente
dos procedimentos disciplinares a que eventualmente haja lugar.

-J-
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Artigo 23'
(C6digo de conduta: fraude, pldgio e incompatibilidades)

A fraude cometida em qualquer prova de avaliagdo irnpede o estudante de concluir
com aproveitamento, nesse ano letivo, a unidade curricular em causa. e de efetuar a
melhoria de classificagdo na respetiva unidade curricular.

Verificada a fraude, o docente deve comunicar o fbcto ao Diretor da Escola, o qual,
dependendo da gravidade do facto ocorrido, o remeter6 ao Reitor para efeitos
disciplinares.

O estudante tem direito ao exercicio do contradit6rio.

Comprovada a fraude, o estudante ficar6 sujeito ?rs sanq6es disciplinares em vigor.

A avaliagdo do estudante ndo pode, em caso algum, ser efbtuada por c6njuge, unido de
facto, parente ou afim, na linha reta ou ate ao 4" grau da linha colateral do estudante.

O docente que se encontre em qualquer das situag6es referidas no nimero anterior
deve, logo que dela tomar conhecimento, declarar, por escrito, a exist€ncia de
incompatibilidade, ao Diretor da Escola.

O Diretor da Escola deve tomar as medidas adequadas para assegurar o dieito d
avaliagdo do estudante que venha a ser atingido por situag6es em que se torha
verificado impedimento ou incompatibilidade.

7-
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8- No caso de ptlgio detetado nas provas pfblicas de disserta$es/trabalhos de
projeto/relat6rios de est6gio, o aluno ficar6 impedido de obter aprovagSo, devendo
reingressar para apresentageo de novo trabalho e submissdo a provils.

Artigo 24"
(Falta de docentes a provas de avaliagio)

O docente que, por motivos de forga maior e devidamente justificada, ndo possa
comparecer na prova escrita deve assegurar a realizagfut da prova fazendo-se
substituir por outro docente.

Se esse impedimento se dever a motivos previstos na lei ou de servigo oficial cabe aos
servigos competentes providenciar a substituiqeo do docente.

Artigo 25"
(Falta dos estudantes a prova de avaliag6o).

Sempre que um aluno falte a uma prova de avaliagdo por motivo de forga maior,
poder6 solicitar, no prazo de cinco dias, a sua realizagdo numa data posterior.

Constitui motivo de forga maior:

a) Falecimento de c6njuge ou unido de facto, ou de parente ou afim at€ ao 2. grau
da linha reta ou colateral;

b) Doenga infecto-contagiosa, internamento hospitalar ou outras situag6es
incapacitantes devidamente comprovados;

c/ Cumprimento de obrigag6es legais;

d) Outras raz6es devidamente reconhecidas nos Regulamentos de cada Escola.

A justificag5o das faltas referidas no nrimero anterior deve ser feita por escrito,
instruida com os respetivos documentos comprovativos e apresentada ao docente da
unidade curricular no prazo mdximo de 5 dias riteis ap6s ter cessado o impedimento do
estudante.

Compete ao presidente dojuri da unidade curricular avaliar e decidir sobre o cardcter
de forga maior invocado pelo aluno, nas situag6es referidas na segunda parte do
nrimero anterior, devendo dar resposta, por escrito, nos cinco dias subsequentes ir
entrega da referida justificagdo.

z-
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Artigo 26"
(Pautas de resultados finais)

l- O presidente de jriri da unidade curricular 6 obrigado a entregar nos Servigos

Acaddmicos as pautas de resultados finais ou outros suportes de informagio

adequados que as substituam nos quinze dias subsequentes ao termo do periodo dos

respetivos exames finais, sob pena de sang6es disciplinares.

2- A avaliagSo s6 ser6 considerada finalizada ap6s recegdo das pautas, validadas pelo
jirri, nos Servigos Acad€micos. A recegdo nos servigos deve ocorrer no periodo
anteriormente fixado.

Artigo 27'
(Constituig6o de jiris de avaliagio)

l- Os jriris de avaliagdo de conhecimentos sao constituidos por unidade curricular,
cabendolhes a determinagdo e a publicagdo de todas as classificag6es.

2- O jtri 6 composto por um minimo de tres elementos e um m6ximo de cinco, devendo
integrar obrigatoriamente, pelo menos, um professor, que presidir6.

3- Sempre que o exame de uma unidade curricular inclua prova oral, esta serii priblica e

s6 poderd realizar-se com a presenga de, pelo menos, dois elementos do jfri.

4- A iniciativa de organizagdo dos jriris das vilrias unidades curriculares pertence ao
conselho do departamento respons6vel pelo ensino dessas unidades curriculares,
devendo a respetiva constituigio ser submetida a homologagdo pelo Diretor da Escola
e diwlgada no espago a tal reservado do sistema de informagio da UE.

Artigo 28'
(Incompatibilidades na constituigio de jtris de avaliagio)

1- Dosjtris nio poderio fazer parte c6njuges, parentes ou afins dos alunos na linha reta
ou ate ao 3.o grau da linha colateral e, bem assim, os que sejam ou tenham sido seus
tutores juridicos.

2- O membro do jriri que se encontre em qualquer das situa$es referidas deverri, logo
que dela tiver conhecimento, declarar, por escrito, a exist€ncia da incompatibilidade.

3- O ato em que intervenha um membro do jiri relativamente ao qual se verifique
alguma das aludidas incompatibilidades ser6 nulo e de nenhum efeito.
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CAPITULO VII
Melhoria de Classificac5o

Artigo 29.'
(Requerimento)

Qualquer aluno que haja obtido aprovagdo em unidades curriculares do seu curso e
pretenda melhorar as respetivas classificagSes poderri requerer, on impresso pr6prio
disponivel na 6rea do Estudante do Portal da Universidade, arealizagdo de exame para
melhoria de nota nessas unidades curriculares, mesmo que a referida aprovagio ndo
tenha sido obtida atravds de exame final.

Os exames para melhoria de nota no l' ciclo deverdo ser realizados nos dois anos
subsequentes i obtenqdo da prova e t€m lugar na 6poca normal ou na 6poca de recurso.

No caso dos estudantes do 2" ciclo os exames para melhoria de nota poderdo ser
realizados na 6poca de recurso do respetivo semestre do mesmo ano letivo ou, em
altemativa, na 6poca especial do ano letivo em que estio inscritos em unidades
curriculares.

Os alunos finalistas apenas podem requerer exames para melhoria de nota na 6poca
especial do ano em que sdo finalistas. O nirmero miiximo de melhorias requeridas ser6
de tr€s exames dependendo do nr.imero de exames que o aluno pretenda realizar para
conclusio do plano de estudos. Ao aluno, na 6poca especial de Setembro s6 serri
permitido requerer o mdximo de trds exames, independentemente da finalidade,
concluslo do curso ou melhoria de nota.

Artigo 30'
(Restri96es)

Qualquer que seja a situagSo escolar do aluno, este so pode requerer exame para
melhoria de nota uma rini ca yez em cada unidade curricular.

A melhoria de classificagdo ndo pode ser requerida ap6s a candidatura a um 2. ciclo
como diplomado, nem ap6s a realizagdo das provas ptblicas no caso dos mestrados
integrados e dos 2" ciclos.

A falta de compar6ncia do aluno ao exame para melhoria de nota nio pode ser
invocada como fundamento para requerer de novo o mesmo exame, salvo faltas
justificadas e motivadas por raz6es de forga maior de acordo com o disposto no artigo
25'. Nestes casos o estudante usuliui de 5 dias para entregar ajustificaqio necess6ria.

Ndo se realizam exames para melhoria de nota na 6poca especial, i excegio dos
alunos que se encontrem em condigdes de concluir o curso de licenciatura nesse ano
letivo e dos alunos de mestrado integrado e de 2'ciclo tal como 6 indicado no ponto 3
do artigo 29". Os exames s6 poderr ser requeridos se o aluno nio tiver requerido a
emissdo da carta de curso ou certidlo de mnclusdo.
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Artigo 3l'
(Classifica95o final)

No caso de obter aprovagio no exame para melhoria de nota, a classificagio com que o
aluno fica na unidade curricular 6 a melhor das duas; no caso de nio comparecer a exame,
desistir ou reprovar, manterii a classificagio quejd tinha.

Artigo 32"
(Taxa de exame)

A melhoria de nota este sujeita ao pagamento de uma taxa aprovada pelo Conselho de
Gestdo, devendo constar da Tabela de Emolumentos estabelecida anualmente e ser paga no
ato de inscrigdo.

CAPiTULO VIII
Regimes de Funcionamento

Artigo 33'
(Regimes de funcionamento de estudos)

Os ciclos de estudo podem ser lecionados em regime diurno, pos-laboral ou em regime de
ensino a distAncia, de acordo com o definido no edital e nas condig6es relativas ao seu
funcionamento.

1-

Artigo 34'
(Regime p6s laboral)

Os ciclos de estudo poderio ser oferecidos em regime p6s laboral sempre que as

necessidades dos priblicos alvo assim o justifiquem.

Os estudantes inscritos neste regime s6 poderSo ser convocados para momentos de
avaliagdo realizados durante o horrf io de funcionamento do curso, exceto nas 6pocas
de exame e de exame de recurso.

Artigo 35'
(Ensino a distAncia)

Os ciclos de estudo lecionados em ensino a distdncia regem-se pelas normas definidas
para os cursos presenciais ?r excegdo do disposto nos pontos seguintes.

Cada unidade curricular deverii definir, pelo menos, dois momentos ou trabalhos de
avaliagSo por semestre.

l-
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3- Cada aluno tem a obrigagSo de se dotar do equipamento necess6rio

acomoanhamento do ensino a distdncia.

l-

CAPITULO IX
Regimes Especiais de FrequOncia

Artigo 36"
(Estudantes eleitos para os 6rgios de gestio da Universidade)

Os estudantes eleitos para o Conselho Geral, Senado Acad6mico, Assembleia de

Representantes das Escola, Conselho Pedag6gico das Escolas e Comiss6es de Curso

beneficiam de condig6es especiais para a frequdncia dos seus cursos, nos termos dos

ntmeros seguintes.

Durante os seus mandatos, os estudantes referidos no nfmero anterior t0rn direito it
relevagdo de faltas es aulas motivadas pela compar€ncia em reuni6es dos 6rgeos a que
pertencenL no caso de estas coincidirem com o horSrio letivo.

Os estudantes eleitos para o Senado Universitdrio e para o Conselho Pedag6gico tdm
ainda direito, enquanto durarem os respetivos mandatos, ao regime especial previsto
para os Dirigentes Associativos.

Para usufiuir dos beneficios a que se refere o n.o 1, o aluno ndo poder6 faltar, mais de

duas vezes seguidas ou de trds interpoladas, ds reunides do 6196o a que pertence.

Para os efeitos do ntmero anterior, o registo de assiduidade do aluno ds reunides ai
previstas deveri ser averbado pelo servigo de secretariado do respetivo 6195o.

Artigo 37'
(Estudantes atletas)

Os estudantes da Universidade que se encontrem devidamente inscritos na FederagSo

Acad6mica do Desporto Universitario (FADU) e que fagam parte de uma equipa da

Universidade de Evora que dispute os campeonatos nacionais universitdrios passam a

beneficiar de condi$es especiais para a frequ€ncia dos seus cursos, nos termos dos

ntmeros seguintes. Para tal deverlo entregar no inicio de cada ano letivo declaragdo

em como fazem parte da Federagdo Acad6mica do Desporto, devidamente assinada e

autenticada.

Os estudantes referidos no nrimero anterior tdm direito ?r relevacdo de faltas motivadas

pela compardncia a jogos ou outro tipo de provas, no caso desta coincidir com o

horiirio letivo, tanto no dia da realizagSo como no dia posterior. se as provas se

realizarem a uma distdncia superior a 200 krrt, ficando a relevagio de faltas

dependente da apresentagSo de documento comprovativo da compar6ncia no

acontecimento desportivo em causa.

4-
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J- Os estudantes referidos no n.o I t6m ainda direito:

a) A requerer um exame na 6poca especial, para al6m daqueles a que tiverem direito
pela regulamentagao em vigor;

b) A realizar ou entregar, em data a combinar previamente com o docente, os
elementos de avaliagSo que ndo tanham podido realizar no prazo previsto devido
d realizagdo de provas desportivas inadiiiveis, exceto no caso de entrega de
dissertagdo/trabalho de projeto/relat6rio de estdgio.

O exercicio dos direitos consagrados no nfmero 3 depende da satisfagdo dos seguintes
requisitos:

u) Parlicipagdo erq pelo menos, 75% dosjogos na modalidade em que se inscreveu
nas provas oficiais organizadas sob a 6gide da FADU, assim como nas provas

organizadas pela Associag5o Acad6mica da Universidade de Evora;

b) Participagdo em, pelo menos, 7570 dos treinos de preparagio para os jogos
referidos na alinea anterior;

c, Apresentagao de comprovativo do car6cter inadiivel das provas desportivas
referidas na alinea b) do nrimero 3;

tl) Estar incluido no grupo de atletas que integram as equipas da Universidade de
Evora, as quais ndo podan exceder os seguintes numeros de atletas: andebol - | 6

atletas; basquetebol - l4 atletas; futebol de onze - 22 atletas; futebol de cinco - l2
atletas; voleibol - l4 atletas; rughy - 18 atletas; outras modalidades desportivas
individuais - I 5 atletas;

e) Reconhecimento, pelo gestor desportivo da Universidade de Evora com
aprovagdo do Diretor do proto-departamento de desporto e satde da Universidade
de Evora da qualidade da equipa em que o estudante se integra.

A inclusdo de outras modalidades e a alteragio do nfmero de atletas constantes da
alinea d) do nirmero anterior carecem da aprovagdo do Reitor.

Os comprovativos da mmpardncia do aluno em acontecimento desportivo a que se

refere o n." 2, bem como da satisfagdo dos requisitos constantes do n.o 4 serdo
emitidos pelo gestor desportivo da Universidade de Euora, a pedido dos
interessados.

Artigo 38'
(Atletas de alta competigio)

Aos atletas de alta competigdo ser6 aplicado o regime prescrito pela lei em vigor.

4-

5-

6-
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Aftigo 39"
(Estudantes elementos dos coros, tunas, voluntariado e

outros grupos de id0ntica natureza)

Os estudantes que fazem parte, he mais de um ano, dos coros, tunas, voluntariado e

outros grupos considerados pelo Reitor como tendo uma agio cultural e recreativa que

prestigie a Universidade de Evora passam a beneficiar de condig6es especiais para a
frequdncia dos seus cursos, nos termos dos nrimeros seguintes, devendo para tal
entregar no inicio de cada ano letivo declaragdo comprovativa devidamente assinada

em como a integram.

Os estudantes refbridos no nimero anterior t6m direito d relevaqdo de faltas ds aulas
motivadas pela compar€ncia a espet6culos ou acontecimentos culturais, no caso desta

coincidir com o hordrio letivo, ficando a relevagdo de faltas dependente da

apresentagdo de documento mmprovativo da compardncia nos espetiiculos culturais
em causa,

Os estudantes referidos no n.o I tdm ainda direito:

a) A requerer um exame na 6poca especial, para al6m daqueles a que tiverem
direito pela regulamentaqdo em vigor:

h) A realizar ou entregar, em data a combinar previamente com o docente, os
elementos de avaliagdo que ndo tenham podido realizar no prazo previsto
devido d realizagdo de espet6culos ou outro tipo de acontecimentos culturais
inadi:iveis.

O exercicio dos direitos consagrados no n.o 3 depende da participagdo cumulativa do

aluno em, pelo menos, 75% dos acontecimentos em que o grupo atuou nos fltimos
seis meses e em iddntica percentagem dos ensaios realizados pelo grupo no mesmo
periodo de tempo.

Os comprovativos da compar€ncia do aluno aos espetiiculos culturais a que se refere o

n.o 2, bem como da satisfagdo dos requisitos constantes do n.'4 serdo emitidos pelo

responsdvel do grupo cultural reconhecido pelo Senado Universitario.

O voluntariado exercido pelos estudantes no contexto da Universidade de Evora e

entendido como o conjunto de atividades de interesse educativo, social ou
comunitirio, enquadradas por projetos, progmmas ou outras formas de intervengio
que visem responder a necessidades individuais, grupais ou da comunidade acad6mica

em geral, desenvolvidas sem fins lucrativos. S5o mnsiderados volunt6rios os

estudantes que dediquem pelo menos tr6s horas semanais, ao longo de um semestre, is
atividades referidas anteriormente. devendo existir certificacdo da sua realizaqdo pela

entidade ou servigo respons6vel pelas ag6es neste dmbito.

A
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Artigo 40"
(Estudantes presidentes de associagdes e nicleos estudantis)

l- Os estudantes da Universidade de Evora presidentes de associag6es e nricleos
estudantis usufruem do regime especial previsto na Let 2312006 de 23 Junho para os
dirigentes associativos.

2- Para usufruto destes direitos devem as associag6es e nricleos estudantis fazer entrega
de certiddo da ata da tomada de posse dos 6rgdos referidos no no l.

3- Os alunos detentores deste estatuto usufruirao destes direitos enquanto exercerem os

cargos para os quais foram eleitos. O dirigente estudantil que cesse os suspenda o
exercicio da sua atividade associativa perde os direitos previstos no no l.

Artigo 41"
(Estudantes com necessidades educativas especiais)

Os estudantes da Universidade de Evora com necessidades educativas especiais.
devidamente comprovadas, beneficiam de estatuto especial para a liequ6ncia dos seus

cursos, nos termos do Regulamento de Apoio ao Estudante com Necessidades Educativas
Especiais.

Artigo 42'
(Trabalhado r-estudante)

1- O estatuto de trabalhador-estudante dever6 ser requerido anualmente nos Servigos
Acad6micos, ate 3l de Outubro para os semestres impares e at6 I 5 de margo para os
semestres par.

2- Para requerer o estatuto, o aluno dever6 comprovar a qualidade de
trabalhador-estudante de uma das seguintes formas:

a) Entrega de documento comprovativo da inscrigdo na Seguranga Social (para o
Setor Privado);

b) Declaragdo da entidade patronal, assinada e devidamente autenticada com
carimbo ou assinatura reconhecida, com indicaqeo do numero de beneficiario
da Seguranga Social (setor privado);

c) Entrega de documento autenticado das instituigdes publicas, onde conste o
numero de inscrigdo na Seguranqa Social (para o setor priblico);

d) No caso de ser trabalhador independente deve entregar declaragio de inicio
/reinicio da atividade emitida pela repartig6o de Finangas;
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e) No caso de o requerente frequentar curso ou programa de formagdo deve
entregar uma declaragdo atualizada da entidade patrocinadora do curso ou
programa, assinada e devidamente autenticada com carimbo ou assinatura
reconhecida, que explicite uma duragdo minima de 6 meses, para os estudantes
que se encontrem a frequentar curso de formagio profissional a tempo inteiro
com duraqdo igual ou superior a seis meses.

O estatuto de trabalhador-estudante em situagdo de desemprego involunt6rio deve ser
comprovado atrav6s de documento emitido pelo Centro de Emprego.

O estatuto de trabalhador-estudante tem de ser solicitado em cada ano letivo,
independentemente de j6 ter sido concedido em ano letivo anterior.

Considerando que, nos termos da Lei, os trabalhadores-estudantes:

a) Ndo estdo sujeitos d frequ6ncia de um numero minimo de unidades curriculares
de determinado curso;

b) N6o estdo sujeitos a regimes de prescriglo ou que impliquem mudanga de
estabelecimento de ensino I

c) Ndo est5o sujeitos a qualquer disposigdo legal que faqa depender o
aproveitamento escolar da frequ6ncia de um nimero minimo de sessdes
coletivas por unidade curricular;

Nas unidades curriculares que tenham atividades laboratoriais, ou outras que obriguem a
atividades imprescindiveis para a aprovagdo na respetiva unidade curricular, devem ser
asseguradas, sempre que possivel, outras modalidades de ensino-aprendizagen; a combinar
com o docente e que capacite igualmente o trabalhador-estudante nos objetivos da unidade
curricular.

O trabalhador-estudante dever6 fazer prova da n6o autorizagdo da entidade patronal para a
frequ€ncia das sess6es coletivas.

6- O trabalhador-estudante tem dheito a requerer exames a tr€s unidades cuniculares em
6poca especial.

7- Os docentes das unidades curriculares que ocorram em hor6rio p6s-laboral, devem
assegurar que os exames e as provas de avaliagdo, bem como os serviqos minimos de
apoio ao trabalhador-estudante decorram, na medida do possivel, no mesmo hor6rio.

8- O trabalhador-estudante deve contactar o docente da unidade curricular nos l5 dias
ap6s a obtenqdo dessa condigdo, de forma a inform6-lo da mesma e, caso se aplique,
articular o disposto na alinea c) do n" 5, sob riscos de nio se aplicar o regime especial
de avaliagdo.
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Artigo 43'
(Estudante a tempo parcial)

Os estudantes da Universidade de Evora que desejem usufruir do regime de tempo parcial,
beneficiardo de estatuto especial para a frequ€ncia dos seus cursos, nos termos do
Regulamento do Estudante a ternpo parcial.

CAPITULO X
Disposig6es Finais e Transit6rias

Artigo 44"

(FormagSes especificas)

A formagdo conducente a profiss6es sujeitas a regulamentagdo comunitiria 6 objeto de
regulamento pr6prio em todas as situa@es que colidam com este regulamento, nos termos
da Lei n" 9 de 2009 de 4 de Margo que transp6e para a Ordem Juridica Intema o disposto na
Diretiva n." 2005/36lCE, do Parlamento e do Conselho, de 7 de Setembro, relativa ao
reconhecimento das qualificagdes profissionais e da Diretiva n.o 2006/100/CE, do Conselho,
de 20 de Novembro.

Artigo 44"
(Prolongamento do ano letivo)

Sempre que circunstAncias excecionais de calendririo n6o permitam garantir a duragdo
minima das 6pocas de exame e das pausas pedag6gicas poderri o Reitor determinar, por
despacho, que o semestre letivo seja prolongado por tantos dias tteis quantos os necess6rios
para cumprimento dos referidos periodos minimos.

Artigo 45'
(Entrada em vigor)

As disposi@es do presente regulamento entram em vigor no ano letivo de 2012/2013.

E revogada a Ordem de Servigo N.' 7/2008, de 2 dejulho.

Universidade de Evor4 23 de agosto de 2012.

O Reitor

Carlos Braumann
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