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Despacho Presidente n.º 2018/45 

 

Limite de inscrição em Unidades Curriculares do Curso de Licenciatura em 

Enfermagem de candidatos colocados ao abrigo do regime de Mudança de 

Par Instituição/Curso 

 

Considerando que: 

A alínea a) do artigo 6.º do Regulamento do primeiro ciclo de estudos da ESEP prevê que, em cada 

ano letivo, os estudantes se possam inscrever a um número máximo de 60 ECTS de unidades 

curriculares do plano de estudos, sendo que esse número pode ser acrescido até 15 ECTS desde que 

referentes a unidades curriculares a que o estudante tenha estado inscrito em anos anteriores e não 

tenha concluído; 

Os estudantes que ingressam na ESEP ao abrigo do regime de mudança de par instituição/curso 

ficavam arredados de usufruir da prerrogativa de extensão do limite de inscrição relativamente a UC 

a que tivessem estado inscritos na instituição de origem e não as tivessem concluído por se entender 

não ser possível aferir da correspondência entre essas unidades curriculares do plano de estudos do 

curso de origem e as UC dos planos de estudos da ESEP; 

Este enquadramento é suscetível de, em abstrato, criar uma situação de alguma injustiça entre estes 

estudantes e os estudantes cuja totalidade de inscrições do percurso formativo tenha sido feita na 

ESEP; 

Sob proposta da Provedora da ESEP, apresentada sob o fluxo n.º 2018/2640, determino que: 

1) Aos estudantes que ingressam no CLE da ESEP pelo regime de Mudança de Par 

Instituição/Curso seja aplicado, por analogia e com a devida adaptação, o regime previsto 

na alínea a) do número 2 do artigo 6.º do Regulamento do primeiro ciclo de estudos 

relativamente a ECTS de UCs a que tenham estado inscritos, antes do ingresso na ESEP, na 

instituição de origem e que não tenham concluído; 
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2) Para uso da prerrogativa prevista no número anterior e prova do diferencial a que a 

mesma alude, o estudante deverá entregar documentos comprovativos do número total 

de ECTS a que esteve inscrito na instituição/curso de origem e do número de ECTS, de 

entre aqueles, que efetivamente concluiu. 

O presente despacho aplica-se, a partir do ano letivo 2018/2019, a todos os estudantes matriculados 

no CLE da ESEP, mesmo que tenham ingressado em anos anteriores. 

Aos SAAE para conhecimento e informação aos estudantes com situações anteriores em que este 

despacho pode beneficiar o seu percurso académico. 

 

 

Porto e ESEP, 7 de setembro de 2018 

 

O Presidente, 

 

(António Luís Rodrigues Faria de Carvalho) 

 


