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I – ÂMBITO 

♦ Engloba a descrição dos princípios orientadores a considerar na apresentação pessoal do docente e do estudante 

em situação que exija o uso de bata ou uniforme. 

II – OBJETIVOS 

♦ Uniformizar a utilização da bata ou uniforme. 

♦ Garantir o uso adequado da bata ou uniforme. 

♦ Promover a identidade da ESEP através do uso adequado da bata ou uniforme. 

♦ Orientar os estudantes para as condições de apresentação pessoal. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

♦ Não aplicável. 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

♦ A apresentação pessoal contribui para a credibilidade institucional e dá uma imagem pessoal e profissional. 

♦ Deve-se seguir as orientações constantes do regulamento dos laboratórios. 

♦ A bata a usar é de modelo próprio da ESEP no que diz respeito aos docentes. 

IV – RECURSOS 

♦ P0.03 – Funcionamento anual das UC. 

♦ Bata ou uniforme. 

V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

1. Assegurar as condições de limpeza e aprumo da bata/uniforme. Utilizador 

2. Apresentar-se nas seguintes condições: 

Utilizador 

• Higiene pessoal cuidada. 

• Cabelo curto ou preso com acessórios discretos. 

• Barba aparada.  

• Unhas limpas, curtas e sem verniz. 

• Maquilhagem discreta. 

• Adornos restritos a:  

• brincos discretos, de pequenas dimensões, e aliança.  

• Roupa interior que não seja percetível através do tecido do uniforme, quanto 
à cor, forma e textura.  

• Uniforme/bata limpa e passada-a-ferro. 
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Ação Responsabilidade 

3. Manter a bata apertada, se aplicável. Utilizador 

4. Verificar a conformidade da apresentação pessoal do estudante e do correto uso 
de bata/uniforme. 

Docente 

5. Entregar a bata usada nos locais previstos para substituição da mesma. Docente 

6. Manter o stock de batas e proceder às trocas solicitadas. SAV 

 

 

VI – FLUXOGRAMA 

♦ Não aplicável. 

VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

♦ Regulamento dos laboratórios. 


