
 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 

Despacho Presidente n.º 2011/45 

Prorrogação do prazo do pedido de admissão à preparação da 

dissertação/trabalho de projecto/relatório de estágio 

Considerando a excepcional carga de trabalho dos docentes responsáveis pela orientação da 

dissertação / trabalho de projecto / relatório de estágio, no período que precedeu o limite do prazo 

regulamentar para apresentação do pedido de admissão à respectiva preparação, previsto no 

artigo 16.º do Regulamento do segundo ciclo de estudos da ESEP, o que prejudicou a respectiva 

entrega em tempo útil; 

Considerando que o Conselho Técnico-Científico (CTC) entende que o prazo estabelecido no 

regulamento em vigor se revelou pouco ajustado à realidade académica dos estudantes dos cursos 

de mestrado; 

Considerando a proposta apresentada pelo CTC no sentido da prorrogação do prazo estabelecido; 

Considerando que importa não prejudicar os estudantes que procederam à entrega do pedido de 

admissão à preparação da dissertação / trabalho de projecto / relatório de estágio no prazo fixado 

ou em momento posterior: 

Determina-se que: 

1) O prazo para entrega do pedido de admissão à preparação da dissertação / trabalho de 

projecto / estágio, estabelecido na alínea a) do número 3 do artigo 16.º do Regulamento do 

segundo ciclo de estudos, é prorrogado até ao próximo dia 30 de Novembro; 

2) Os estudantes que, à data do presente despacho, tenham já entregue o pedido mencionado, 

poderão rever o mesmo até ao termo do prazo referido no número anterior; 

3) Os estudantes que, tendo efectuado a entrega do pedido de admissão à dissertação / trabalho 

de projecto / relatório de estágio após 31 de Julho, pagaram os emolumentos inerentes à 

prática de actos fora de prazo, serão ressarcidos das importâncias pagas, através do depósito 

dos referidos montantes nas respectivas contas correntes. 
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Aos SAAE para conhecimento, divulgação e aplicação. 

 

Porto e ESEP, 28 de Setembro de 2011 

 

O Presidente  

 

(Paulo José Parente Gonçalves) 

 

 

 


