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I – ÂMBITO 

♦ Aplicável a unidades curriculares integradas em cursos conferentes e não conferentes de grau.   

II – OBJETIVOS 

♦ Garantir o funcionamento anual das unidades curriculares (UC). 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

♦ Unidade curricular (UC) – Parte coerente de uma área de conhecimento que, por regra, integra o plano de estudos 

de um ou mais cursos. 

♦ Proposta pedagógica – conjunto coerente e articulado de atividades, metodologias, estratégias pedagógicas e 

metodologias de avaliação que concretizem os objetivos da UC que permitem responder aos objetivos e aos 

conteúdos programáticos, previamente aprovados, pelo CTC. 

♦ Conteúdos programáticos – temáticas específicas a serem abordadas na UC. 

♦ Estudante com dificuldades de aprendizagem - é aquele que apresenta rendimento académico insatisfatório ou 

dificuldades no domínio instrumental, concetual ou de comunicação interpessoal, que resultem de dificuldades 

individuais não ultrapassáveis com as metodologias habituais utilizadas para a maioria da população discente da 

ESEP, e ainda, aquele que temporariamente apresente limitações físicas (exemplo fratura de membro) e que 

necessite de reajuste na calendarização do plano curricular. As dificuldades especiais de aprendizagem excluem 

as necessidades educativas especiais. 

♦ Atendimento de estudantes – período de tempo, previamente programado pelo docente, para receber os 

estudantes que pretendam apresentar questões inerentes à sua aprendizagem e para as quais o docente se 

apresenta como facilitador nesse processo. 

♦ Avaliação das UC – apreciação do funcionamento e desempenho dos docentes realizada pelos estudantes à UC. 

♦ Avaliação dos estudantes – mensuração do grau de conhecimentos e competências demonstradas pelos 

estudantes do curso, numa escala de 0 a 20. 

♦ Plano alternativo de formação – atividades programadas, em situações especiais de aprendizagem, como 

alternativa à frequência de uma ou mais UC. 

 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

♦ Divulgar pelos estudantes a carta dos direitos e deveres dos estudantes da ESEP publicitada no site. 

♦ Os utilizadores dos laboratórios devem cumprir o estabelecido no regulamento dos laboratórios e manual de 

trabalho dos laboratórios. 

♦ Os princípios orientadores a considerar na apresentação pessoal do docente e do estudante em situação que exija 

o uso de bata ou uniforme segue o descrito na IT.02. 
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♦ As normas relativas à elaboração e apresentação de relatórios de dissertações, trabalhos projeto ou de estágio 

estão disponíveis na plataforma MOODLE. 

♦ Consultar o regulamento de prestação de serviço docente no que diz respeito ao atendimento de estudantes. Os 

estudantes devem agendar por e-mail, esse encontro com o docente, até ao dia anterior à data programada. Cabe 

ao docente a gestão do tempo pré-determinado, pelo que o atendimento se fará por ordem de pedido, podendo 

remarcar o atendimento, caso haja uma grande afluência de estudantes. 

♦ No caso de estudantes com necessidades especiais de aprendizagem: 

o A sinalização do estudante só deve ocorrer depois de o docente que as deteta ter reunido com o estudante 

e ter apresentado as dificuldades percecionadas. 

o É elaborado um plano alternativo de formação (MOD.18) pelo coordenador da UC e de curso, que é dado 

a conhecer ao estudante por correio eletrónico. 

♦ Os estudantes abrangidos pelo estatuto especial de acordo com o regulamento estatutos especiais: 

o poderão adiar a apresentação de relatórios, ou a entrega de trabalhos escritos similares, bem como a 

discussão individual de trabalhos e a realização de provas de avaliação.  

o as faltas dadas ao abrigo do respetivo estatuto consideram-se justificadas quando devidamente 

comprovadas, consoante os casos referidos no regulamento. 

o o acompanhamento especial deverá operacionalizar-se, no mínimo, através de dois encontros com os 

estudantes, por semestre, de modo a detetar as suas necessidades e a planear as estratégias de 

remediação. 

o é criada, em cada ano letivo, uma época especial de exames – em que os estudantes abrangidos pelo 

presente regulamento se podem inscrever a exame de unidades curriculares, até ao limite máximo de 15 

ECTS. 

♦ Se os docentes, não docentes ou estudantes identificarem comportamentos inadequados, entre outros:  

o comportamentos agressivos físicos ou verbais;  

o comportamentos perturbadores do funcionamento normal das atividades letivas ou das relações no âmbito 

da comunidade escolar;  

o uso inadequadamente, dano ou desvio de recursos da ESEP; 

devem comunicar superiormente a ocorrência, identificando os estudantes envolvidos. 

♦ No caso de ensino clínico:  

o A reunião com os responsáveis da instituição deve ser realizada antes do início de cada semestre;  

o Os tutores têm que ser enfermeiros;  

o Sempre que ocorra um evento significativo, o tutor, o assistente convidado ou docente alocado devem 

informar, em tempo útil, o coordenador da UC; 

o Fornecer a declaração comprovativa de acompanhamento do estudante, caso seja pedida pelo tutor no 

modelo MOD.03. 

IV – RECURSOS 

♦ PG.01 – Ensino aprendizagem. 

♦ Aplicativo GESTA. 

♦ Plataforma MOODLE. 

♦ Aplicativo PERA. 
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V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

1. Garantir as condições e os recursos físicos necessários ao  desenvolvimento 

normal das atividades do processo ensino-aprendizagem, conforme PG.09. 
SAV e CGR-AP 

2. Garantir a funcionalidade dos suportes informáticos necessários ao processo 

ensino-aprendizagem, conforme PG.11. 
CIT 

3. Garantir os suportes documentais necessários ao processo ensino aprendizagem, 

conforme PG.10. 
CDBSC 

4. Gerir os consumíveis e o acesso aos equipamentos dos laboratórios, conforme 

IT.08. 
GGLI 

5. Solicitar, ao coordenador do GGLI, os recursos logísticos necessários às práticas 

laboratoriais. 
Coordenador da UC 

6. Validar, no GESTA, o horário das aulas. Coordenador da UC 

7. Definir o horário de presença dos docentes no campo de estágio. Coordenador da UC 

8. Dar permissões de acesso no aplicativo GESTA aos docentes da UC ou 

comunicar, ao GGC, os assistentes convidados a associar à gestão da UC no 

aplicativo GESTA. 

Coordenador da UC 

9. Associar, no aplicativo GESTA, docentes a aulas e introduzir os sumários. Coordenador da UC 

10. Registar o planeamento da UC_ano letivo na ficha de unidade curricular (MOD.05); Coordenador da UC 

11. Proposta pedagógica: 

Coordenador da UC 

11.1. Apresentar e analisar com os docentes da UC a proposta pedagógica/ proposta 

de avaliação da UC; 

11.2. Reformular, se for o caso, a proposta pedagógica no modelo MOD.05 – Ficha 

da unidade curricular e enviar para o SS-CTC; 

11.3. Enviar a proposta pedagógica ao coordenador de curso. 

12. Comunicar ao PCP o horário de atendimento. Docentes 

13. Aprovar o mapa de atendimento dos docentes aos estudantes (MOD.17). CP 

14. Articular com os responsável institucionais indicados (enfermeiros chefes e/ou 

outros) a operacionalização/concretização dos ensino clínico/estágios/visitas, 

integrados na UC. 

Coordenador da UC 

15. Introduzir no aplicativo GESTA os conteúdos programáticos e a bibliografia 

(obrigatória e facultativa) das diferentes UC. 
GGC 

16. Divulgar na plataforma MOODLE os conteúdos programáticos, a bibliografia 

(obrigatória e facultativa) e os sumários das diferentes UC. 
CIT 

17. Divulgar, no MOODLE (no sítio da UC), a informação relativa à UC associada à ficha 

da UC (MOD.05): 

• objetivos de aprendizagem; 

• documento de avaliação (momentos, intervenientes, etc.); 

• mapa de atendimento dos docentes aos estudantes (MOD.17); 

• guia de orientação estágio/ensino clínico (MOD.06), se aplicável. 

Coordenador da UC 
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Ação Responsabilidade 

18. Validar, com os estudantes, o processo de avaliação, no início das atividades letivas. Coordenador da UC 

19. Desenvolver o processo ensino aprendizagem - Executar os processos de ensino 

nas aulas: Teóricas (T); Teórico Práticas (TP); Orientações laboratoriais (OT); 

Práticas laboratoriais (PL); estágios; seminários e visitas de estudo: 
Docentes ou (Professor / 

assistente convidado) 
19.1. Integrar os estudantes no local de estágio / ensino clínico, caso aplicável; 

19.2. Registar a evolução da aprendizagem do estudante, caso aplicável. 

20. Desenvolver a dissertação/trabalho de projeto/estágio profissional conforme IT.09.  

21. Registar a presença na atividade letiva de acordo com os modelos/sistemas em uso: 

• Aplicativo PERA; 

• Folha de presenças de estudantes MOD.138, no caso do aplicativo PERA não 

funcionar; 

• Folha de presença do aplicativo GESTA (sessões e-learning); 

• Folha de presença de docentes em ensino clínico no MOD.07; 

• Folha de presença dos estudantes em ensino clínico MOD.08. 

Docentes e estudantes 

22. Avaliação dos estudantes:  

22.1. Registar a informação relevante sobre o desenvolvimento do processo de 

aprendizagem de cada estudante. 

Docentes da UC 

22.2. Discutir individualmente com os estudantes a aquisição de competências 

(aplicável ao ensino clínico/estágio). 

Docente responsável pelo 

ensino clínico 

22.3. Aferir com os docentes responsáveis pelas atividades de ensino as 

classificações a atribuir. 

Coordenador da UC e 

docentes 

22.4. Realizar as provas de avaliação/exames de acordo com IT.03.  

22.5. Realizar as dissertações/projeto/estágio profissional de acordo com IT.09.  

22.6. Lançar as notas no aplicativo GESTA e validar a pauta. Coordenador da UC 

22.7. Assinar a pauta e entregar nos SAAE. Coordenador da UC 

23. Validar a escala europeia de comparabilidade de classificações (EECC) aplicável à 

UC e a correspondência das classificações finais à mesma. 
Coordenador da UC 

24. Sinalizar os estudantes com dificuldade de aprendizagem junto do coordenador da 

UC. 
Docentes da UC 

25. Elaborar o plano alternativo de formação (MOD.18) para estudantes com dificuldades 

de aprendizagem.  

Docentes em consonância 

com coordenador da UC e 

do curso 

26. Monitorizar e reajustar, se necessário, o desenvolvimento do plano alternativo de 

formação. 

Docentes em consonância 

com coordenador da UC e 

do curso 

27. Registar as ocorrências (MOD.02) no caso de acontecimentos não programados 

(disciplinar, falta de material, equipamento e outros). 

Docentes da UC ou 

coordenador da UC ou 

coordenador do curso 

28. Acompanhar/supervisionar as atividades letivas da UC. Coordenador da UC 

29. Assegurar o atendimento dos estudantes. Docentes 
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Ação Responsabilidade 

30. Preparar os equipamentos dos laboratórios, disponibilizar e gerir stocks de 

consumíveis, necessários às sessões letivas. 
Monitor dos laboratórios 

31. Proceder à avaliação global da UC:  

31.1. Aferir com os docentes da UC as condições de funcionamento e os resultados 

mais relevantes; 

Coordenador da UC  
31.2. Elaborar o relatório de avaliação final da UC e enviar ao coordenador de curso 

e ao coordenador da UCP (MOD.15); 

31.3. Disponibilizar a documentação para o «dossiê técnico-pedagógico do curso», 

relativa à UC (IT.10). 

32. Reunir os documentos de avaliação de cada estudante e enviar para arquivo de 

acordo com o PO.11. 
 

VI – FLUXOGRAMA 

♦ Não aplicável. 

VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

♦ Regulamento dos laboratórios. 

♦ Regulamento estatutos especiais. 

♦ Regulamento de prestação de serviço docente. 

♦ Carta dos direitos e deveres dos estudantes. 

♦ Normas de elaboração de dissertações, trabalhos projeto ou relatórios de estágios. 

♦ PG.09 – Gestão de infraestruturas e equipamentos. 

♦ PG.10 – Gestão documental. 

♦ PG.11 – Gestão de sistemas de informação. 

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

♦ IT.02 – Apresentação pessoal dos docentes e estudantes no uso de bata ou uniforme. 

♦ IT.03 – Provas de avaliação escritas. 

♦ IT.08 – Gestão dos laboratórios. 

♦ IT.09 – Realização da dissertação/trabalho de projeto/estágio profissional 

♦ IT.10 – Dossiê técnico pedagógico dos cursos. 

♦ Manual de trabalho dos laboratórios. 

♦ MOD.02 – Registo de ocorrências. 

♦ MOD.03 – Declaração de tutores. 

♦ MOD.05 – Ficha de unidade curricular. 

♦ MOD.06 – Guia de estágio/ensino clínico. 

♦ MOD.07 – Folha de presença de docentes em ensino clínico. 

♦ MOD.08 – Folha de presença de estudantes em ensino clínico. 

♦ MOD.15 – Relatório de avaliação final da UC. 

♦ MOD.17 – Mapa de atendimento dos docentes aos estudantes. 

♦ MOD.18 – Plano alternativo de formação. 
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♦ MOD.138 – Presença de estudantes. 


