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HOMOLOGADO 
01 DE JUNHO DE 2009 

O Presidente do Conselho Directivo 

 
 

(Paulo Parente) 

 

 

REGULAMENTO GERAL DO REGIME DE FREQUÊNCIA E DE AVALIAÇÃO DOS 

CURSOS DE PÓS-LICENCIATURA DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

CAPÍTULO I – disposições gerais 

Artigo 1.º 

Âmbito 

O presente Regulamento Geral de Regime de Frequência e de Avaliação aplica-se aos cursos 

de pós-licenciatura em funcionamento na Escola Superior de Enfermagem do Porto, adiante 

designados por cursos. 

 

CAPÍTULO II – organização DOS CURSOS/UNIDADES CURRICULARES e REGIME DE 

FREQUÊNCIA  

 

Artigo 2.º 

Organização dos cursos 

Cada um dos cursos é constituído por unidades curriculares, perfazendo na sua totalidade 60 

ECTS, com excepção do Curso de Especialização em Enfermagem de Saúde Materna e 

Obstetrícia com 120 ECTS. 

 

Artigo 3.º 

Organização das unidades curriculares 

1) As unidades curriculares são constituídas por aulas teóricas, teórico-práticas, práticas 

laboratoriais, orientação tutorial, seminários e estágio. 

2) As unidades curriculares poderão ser organizadas em componentes, integrando aulas 

teóricas, teórico-práticas, práticas laboratoriais, orientação tutorial, seminários e estágio 

ou associações destas.
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a) Nos casos em que este modelo de organização seja adoptado terá de, 

obrigatoriamente, ser estabelecido nos critérios de avaliação: 

1. A nota mínima de cada uma das componentes para dispensa de exame final 

da unidade curricular; 

2. A ponderação de cada uma das componentes na nota final. 

 

Artigo 4.º 

Regime de frequência 

Aplica-se o estatuto de trabalhador estudante a todos os estudantes do curso, para efeitos 

de relevação das faltas às actividades lectivas. 

 

CAPÍTULO III – REGIME DE AVALIAÇÃO 

 

Artigo 5.º 

Notas e classificações das unidades curriculares 

1) As notas e classificações terão de ser apresentadas numa escala inteira de 0 a 20 valores. 

a) Exceptuam-se a nota final da componente, a classificação das provas de avaliação e 

das provas de exame, casos em que poderá ser utilizado, na mesma escala, um valor 

decimal. 

2) Os valores usados no cálculo de notas intercalares das unidades curriculares não serão 

arredondados. 

3) Na atribuição das classificações finais das unidades curriculares e da classificação final do 

curso os valores calculados serão arredondados às unidades (considerando como 

unidade a fracção não inferior a cinco décimas).  

 

Artigo 6.º 

Avaliação das unidades curriculares 

1) O processo de avaliação é da responsabilidade do coordenador da unidade curricular. 

2) Na classificação final de cada unidade curricular considera-se aprovado o estudante que 

tenha obtido nota igual ou superior a dez valores. 
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Artigo 7.º 

Modelos de avaliação  

1) A avaliação de cada uma das unidades curriculares pode ser contínua, periódica ou final. 

2) Nas unidades curriculares que integrem Estágio, é obrigatória a avaliação contínua. 

3) A avaliação final é obrigatória a todas as unidades curriculares, excepto às unidades 

curriculares que integrem estágio. 

 

Artigo 8.º 

Avaliação contínua  

1) A avaliação realiza-se ao longo do semestre lectivo e pressupõe a participação activa e 

assídua do estudante. Os parâmetros considerados relevantes e os critérios a adoptar 

deverão ser estabelecidos com os estudantes no início da unidade curricular.  

2) A nota final resultará da apreciação global dos parâmetros e da aplicação dos critérios 

definidos no início da unidade curricular. 

 

Artigo 9.º 

Avaliação periódica 

1) A avaliação periódica compreende a realização de, pelo menos, uma prova individual de 

avaliação.  

2) Os parâmetros e os critérios a adoptar na avaliação periódica deverão ser estabelecidos 

com os estudantes no início da unidade curricular.  

3) A nota final resultará da aplicação dos parâmetros e dos critérios definidos no início da 

unidade curricular. 

 

Artigo 10.º 

Avaliação final (Épocas de exame final) 

1) Em todas as unidades curriculares com aulas teóricas e teórico-práticas a avaliação final 

tem de compreender a realização de uma prova de avaliação escrita. 

2) Em todas as unidades curriculares com práticas laboratoriais a avaliação final tem de 

compreender a realização de, pelo menos, uma prova prática de avaliação 
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ADMISSÃO A EXAME FINAL 

3) Só podem ser admitidos a exame final, os alunos que cumulativamente: 

• estejam regularmente inscritos; 

• reúnam as condições de frequência fixadas nas regras de avaliação de 

conhecimentos para a prestação de exame final. 

DISPENSA DE EXAME FINAL 

4) A dispensa de exame final poderá ser total ou parcial: 

a) Têm dispensa total de exame final todos os estudantes que obtiveram nota igual ou 

superior a dez valores na unidade curricular e que cumpram os critérios 

estabelecidos no regime de avaliação dessa unidade; 

b) São dispensados de uma ou mais componentes do exame final os alunos que não 

tendo dispensa total de exame, na avaliação contínua ou periódica dessa(s) 

componentes(s) obtiveram nota igual ou superior a 9,5 valores (sem 

arredondamento). 

5) A dispensa parcial de exame final só é válida nas Épocas de Exame Normal, de Recurso e 

Especial relativas ao ano lectivo a que se refere a avaliação contínua/periódica. 

ÉPOCAS DE EXAME FINAL 

6) Em relação a cada unidade curricular, haverá três épocas de exame: época normal, época 

de recurso e época especial, cada uma com uma chamada. 

a) Na época normal cada estudante pode prestar provas de exame final em todas as 

unidades curriculares em que reúna condições legais para tal. 

b) Na época de recurso cada estudante pode prestar provas de exame final às unidades 

curriculares, a cujo exame na época normal não haja comparecido ou, tendo 

comparecido, dele haja desistido ou nele haja sido reprovado; 

i) O estudante poderá realizar a prova de exame de recurso após requerimento 

a apresentar no prazo de 72 horas após a afixação do resultado da prova de 

exame. 

c) Na época especial cada estudante pode prestar provas de exame final a unidades 

curriculares correspondentes a 15 ECTS, a cujo exame nas épocas normal ou de  
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 recurso não haja comparecido ou, tendo comparecido, dele haja desistido ou nele 

haja sido reprovado, desde que, com a aprovação em tais unidades curriculares, 

reúna condições para concluir o curso. 

i)A inscrição no exame de época especial deverá ser efectuada no prazo de 72 

horas após a afixação da última pauta que permite ao estudante reunir as 

condições para a sua realização. 

ii) O processo de avaliação e divulgação das pautas terá de estar concluído até 

31 de Dezembro do ano a seguir ao da inscrição no curso. 

EXAME PARA MELHORIA DE NOTA 

7) O estudante pode, às unidades curriculares em que obteve aproveitamento, realizar 

exame de melhoria de nota. 

a) O estudante só poderá realizar esta prova uma vez por cada unidade curricular. 

b) O estudante só pode inscrever-se para realizar exame de melhoria de nota se tiver 

matrícula activa no curso cujo plano de estudos integre a unidade curricular a que 

pretende obter a melhoria de nota. 

c) A inscrição referida no número anterior deverá ser efectuada no prazo de 72 horas 

após a data da primeira afixação da pauta de exame de época normal, ou da pauta de 

exame da época de recurso, ou da pauta de exame da época especial, da unidade 

curricular a que se refere a inscrição. 

d) A prova de melhoria de nota compreende os conteúdos leccionados em todas as 

componentes da unidade curricular. O estudante deverá requerer a prova até 72 

horas após a afixação do resultado da prova de exame de época normal, de recurso e 

especial. 

e) Se a classificação da prova de exame de melhoria de nota for inferior à obtida 

anteriormente, prevalece a classificação superior. 

f) Cabe ao coordenador do curso calendarizar a prova de melhoria de nota que, por 

regra, deverá ser realizada na época de exame de recurso. 

8) Não há provas de melhoria de nota às unidades curriculares que incluam estágio. 
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PROVAS DE EXAME  

9) Os exames podem compreender provas escritas, orais e/ou práticas. 

Para efeitos da realização das provas aplica-se o disposto no Capítulo IV (artigos 12.º a 14.º), 

com as seguintes especificidades: 

a) Nas provas orais e/ou práticas de exame deverá ser constituído um júri formado, no 

mínimo, por dois docentes, um dos quais deve ser o coordenador da unidade curricular. 

b) Não podem designar-se alunos suplentes para a prestação de provas orais e/ou 

práticas. 

10) A classificação obtida nas provas de exame contribui para a nota final da unidade 

curricular na mesma percentagem estabelecida para cada componente, no início da 

frequência da unidade curricular. 

 

Artigo 11.º 

Falta às provas de exame final 

1) Para efeitos de marcação de nova data de realização de provas de avaliação, apenas 

poderão ser consideradas justificadas as faltas às mesmas, nos seguintes casos 

devidamente comprovados: 

a) Parto que ocorra durante o período de avaliação – atender ao regulamento 

específico. 

b) Falecimento de cônjuge, parente ou afim em qualquer grau da linha recta e no 2º 

grau da linha colateral. 

c) Coincidência de data de uma prova com apresentação à inspecção militar e situações 

judiciais. 

d) Doença ou acidente devidamente justificados. 

2) A justificação de falta só será concedida desde que seja apresentado, no prazo de cinco 

dias a contar da falta, o respectivo requerimento instruído com a prova necessária. 

3) Só serão autorizadas marcações de novas provas de avaliação em épocas de exame final. 



 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 

 7

 

 

CAPÍTULO IV – REGULAMENTO DAS PROVAS DE AVALIAÇÃO 

Artigo 12.º 

Provas de avaliação 

1) As provas de avaliação poderão revestir a forma de provas escritas, provas orais, provas 

práticas, trabalhos individuais ou em grupo.  

2) As provas escritas: 

a) Deverão ter uma duração entre uma e três horas. 

b) A calendarização das provas de avaliação deve respeitar, pelo menos, o período de 

24 horas entre o início de duas provas escritas. 

c) Os resultados deverão ser publicitados com uma antecedência mínima de 48 horas 

da prova escrita seguinte, da mesma unidade curricular.      

 

Artigo 13.º 

Realização das provas orais/práticas de avaliação 

1) As provas orais/práticas não deverão ter uma duração superior a 60 minutos. 

2) Poderão abranger a discussão de trabalhos e relatórios individuais realizados. 

3) Poderão incluir provas instrumentais.  

4) Durante a sua realização poderá recorrer-se a modelos ou a outras formas de 

representação da realidade. 

 

Artigo 14.º 

Realização de trabalhos em grupo com avaliação individual 

Quando a avaliação de uma unidade curricular for realizada exclusivamente por trabalhos 

em grupo, estes deverão ser analisados e discutidos na presença de todos os elementos 

implicados (professor/s e estudantes/s) de forma a permitir a avaliação individual do 

estudante.  
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CAPÍTULO V – CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CURSO 

 

Artigo 15.º 

Classificação final do curso 

A classificação final (CF) do curso é a média aritmética ponderada das classificações obtidas nas 

unidades curriculares. A ponderação atribuída a cada unidade curricular coincide com o número de 

créditos dessa unidade curricular. 

 

                     ∑ (classificação da unidade curricular × nº de créditos) 

        CF═ ______________________________________________ 

                                      Nº total de ECTS do curso  

 

 

Artigo 16.º 

Disposições finais 

O presente Regulamento aplica-se aos cursos a partir do ano lectivo 2009/2010, inclusive. 

  

 

 

ESEP, 26 de Maio de 2009 

 

O Presidente do Conselho Científico 

 

 

(Enf. Abel Paiva, Prof. Doutor) 
    


