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I – ÂMBITO 

 Aplicável à preparação e realização de provas de avaliação (escritas, orais e/ou práticas).  

II – OBJETIVOS 

 Garantir o funcionamento na preparação e realização das provas de avaliação. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A – DEFINIÇÕES, SIGLAS E ACRÓNIMOS 

 Não aplicável. 

B – ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 A realização das provas de avaliação segue o disposto no regulamento geral de frequência e avaliação. 

 O enunciado da prova (em PDF) deve ser remetido, pelo docente para o endereço de correio eletrónico: 

secretariado.testes@esenf.pt com, pelo menos 2 dias úteis de antecedência. 

 A reprodução e a preparação do enunciado das provas assim como a eliminação de enunciados não utilizados 

deverão ser realizadas por um único trabalhador dos SS e integralmente acompanhada pelo mesmo, sem 

interferência de outros trabalhadores; 

 No enunciado da prova (MOD.19) devem constar, as instruções gerais para a realização da prova e a respetiva 

cotação a atribuir a cada questão. 

 Antes do início da prova, o docente deverá informar os estudantes dos procedimentos específicos a adotar durante 

a realização da mesma. 

 Durante a prova os docentes e os estudantes devem seguir as orientações constantes no regulamento geral de 

frequência e avaliação ou orientações especificas definidas pelo coordenador da UC. 

 Nas provas de exame, o registo de presenças é efetuado no modelo (MOD.21). 

 No caso de fraude académica, proceder de acordo com o regulamento geral de frequência e avaliação. 

IV – RECURSOS 

 PO.03 – Funcionamento anual das UC. 

 Cofre.  

 Sistema de informação e documentação académica. 

 Máquina de leitura ótica. 

 Lista dos estudantes. 

 Folhas de resposta e de rascunho. 

 Plataforma MOODLE. 
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V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

1. Propor o mapa de frequências e exames ao conselho pedagógico, 

respeitando as épocas fixadas no calendário letivo. 
Coordenador do curso 

2. Pronunciar-se sobre os mapas de frequências e exames. Conselho pedagógico 

3. Enviar o mapa de frequências e exames ao GGC. Coordenador do curso 

4. Divulgar no MOODLE o mapa de frequências (MOD.112), mapa de 

exames 1º ciclo (MOD.95) e mapa de exames 2º ciclo (MOD.20). 
GGC 

5. Divulgar o mapa de vigilâncias (aplicável às frequências do CLE). Coordenador do curso 

6. Marcar as frequências/exames no sistema de informação e 

documentação académica. 
GGC 

7. Distribuir os estudantes pelas salas, de acordo com a capacidade 

estabelecida para a realização de provas de avaliação escrita. 
GGC 

8. Preencher o registo de presenças (MOD.21) com os dados dos 

estudantes alocados à mesma. 
SS 

9. Elaborar a prova de avaliação escrita. Coordenador da UC 

10. Solicitar ao CIT as grelhas de leitura ótica de acordo com IT.24 se 

aplicável. 
Coordenador da UC 

11. Enviar ao SS a prova e a grelha ativada para reprodução, juntamente com 

as orientações para a sua organização, se aplicável. 
Coordenador da UC 

12. Reproduzir as provas e as grelhas. SS 

13. Organizar em envelopes, de acordo com as orientações do docente, as 

provas e as respetivas grelhas, bem como as folhas pautadas e de 

rascunho, se aplicável. 

SS 

14. Guardar os envelopes no cofre, juntamente com a restante 

documentação. 
SS 

15. Recolher o envelope junto do SS.  Coordenador da UC 

15.1. Em casos excecionais e imprevistos poderá ser solicitada a chave 

de emergência no serviço de portaria.  
Coordenador da UC 

15.2. Em casos excecionais poderá ser solicitado o envio das provas para 

outro polo com aviso prévio ao SS com antecedência de 2 dias úteis 

antes da prova. 

Coordenador da UC 

16. Organizar e assegurar a vigilância da prova de avaliação escrita. Coordenador da UC 

17. Corrigir e avaliar as provas. Coordenador da UC 

18. Lançar as notas no sistema de informação e documentação académica e 

validar a pauta. 
Coordenador da UC 

19. Publicitar, na plataforma MOODLE, a data de consulta da prova de 

avaliação pelos estudantes. 
Coordenador da UC 

20. Acompanhar, presencialmente, a consulta da prova e prestar os 

esclarecimentos solicitados pelo estudante. 
Coordenador da UC/Docente 

21. Remeter as provas para arquivo de acordo com PO.11. Coordenador da UC/Docente 
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VI – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 Regulamento geral de frequência e avaliação.  

 Despacho de calendário letivo. 

 PO.11 – Arquivo, transferência e eliminação de documentação. 

 IT.24 – Processamento de grelhas de leitura ótica. 

 MOD.19 – Modelo de prova de avaliação. 

 MOD.20 – Mapa de exames 2º ciclo. 

 MOD.21 – Presenças em provas de avaliação. 

 MOD.95 – Mapa de exames 1º ciclo. 

 MOD.112 – Mapa de frequências. 

 

IT.03 - Elaborada por: GAQA 

 


