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I – ÂMBITO 

♦ Aplicável à realização de provas de avaliação escritas. 

II – OBJETIVOS 

♦ Contribuir para a uniformização das tarefas associadas à realização das provas de avaliação escritas. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

♦ Prova de avaliação escrita – documento escrito para verificar os conhecimentos dos estudantes numa ou mais 

unidades curriculares (UC). 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

♦ 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 deverão ser realizadas por um único trabalhador dos SS e 

integralmente acompanhada pelo mesmo, sem interferência de outros trabalhadores; 

o a eliminação de eventuais desperdícios de enunciados deve ser realizada tão breve quanto possível sendo da 

exclusiva responsabilidade do mesmo trabalhador. 

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

como a cotação a atribuir a cada questão; 

o nas questões de escolha múltipla ou verdadeiro e falso, devem ser explicitadas as cotações a atribuir à resposta 

certa e os descontos a efetuar em caso de resposta errada; 

♦ 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-avaliação. 

♦ Durante a realização da prova, o estudante deverá indicar, no cabeçalho da primeira página, o número total de 

páginas que constituem o enunciado da prova. 

♦ Nas provas de exame, o registo dos sumários e das presenças é efetuado no modelo (MOD.21), previamente 

preenchido pelo SS. 

♦ No caso de identificação de tentativa de cópia ou a ação de copiar pelo estudante, o modo de proceder deve seguir 

o descrito no artigo 25º, do regulamento geral de frequência-avaliação. 

♦ A preparação e a realização das provas de avaliação da formação pós-graduada, nomeadamente a vigilância das 

mesmas, são da responsabilidade do coordenador da UC, contando prioritariamente com a colaboração dos 

docentes que participam nas atividades letivas dessa UC.  

IV – RECURSOS 

♦ PO.02 – Funcionamento anual dos cursos. 

♦ PO.03 – Funcionamento anual das UC. 

♦ Cofre.  
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♦ Máquina de leitura ótica. 

♦ Lista dos estudantes. 

♦ Folhas de resposta e de rascunho. 

V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

1. Propor as datas das provas de avaliação (frequência e exame) ao conselho 

pedagógico, respeitando as épocas fixadas no calendário letivo. 
Coordenador de curso 

2. Pronunciar-se sobre o mapa de frequência e exame. Conselho pedagógico 

3. 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 

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

5. Marcar as frequências no aplicativo GESTA. GGC / SS-CTC 

6. Marcar os exames no aplicativo GESTA. GGC / SS-CTC 

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

para a realização de provas de avaliação escrita. 
GGC / SS-CTC 

8. Enviar ao SS ficheiro com a distribuição dos estudantes por sala, nas situações, 

em que não é possível alocar um turno completo a uma sala. 
GGC / SS-CTC 

8.1. Pré preencher o registo de sumários e presenças (MOD.21) para cada uma 

das salas, com os dados dos estudantes alocados à mesma. 
SS 

9. Elaborar a prova de avaliação escrita, e, se necessário solicitar ao CIT as 

grelhas de leitura ótica. 
Coordenador da UC 

10. Enviar ao SS a prova e a grelha ativada (se aplicável) para reprodução, juntamente 

com as orientações para a sua organização. 
Coordenador da UC 

11. Reproduzir as provas e as grelhas. SS 

12. 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 

13. Guardar os envelopes no cofre, juntamente com a restante documentação e 

comunicar o código de acesso ao coordenador da UC. 
SS 

14. Recolher o envelope do cofre.  Docente 

14.1. Em casos excecionais e imprevistos poderá ser solicitada a chave de 

emergência no serviço de portaria.  
Docente 

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

16. Corrigir e avaliar as provas. Coordenador da UC e docentes 

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

18. Publicitar a data de consulta da prova de avaliação pelos estudantes. Coordenador da UC 

19. Acompanhar, presencialmente, a consulta da prova e prestar os esclarecimentos 

solicitados pelo estudante. 
Docente 

20. Remeter as provas corrigidas para arquivo de acordo com PO.11. Docente  
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VI – FLUXOGRAMA 

 

 
 
 
 
 

VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

♦ Regulamento geral de frequência-avaliação.  

♦ Despacho de calendário letivo. 

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

♦ MOD.19 – Modelo da prova de avaliação. 

♦ MOD.20 – Mapa de exames 2º ciclo. 

♦ MOD.21 – Sumários e presenças de provas de avaliação. 

♦ MOD.95 – Mapa de exames 1º ciclo. 

♦ MOD.112 – Mapa de frequências. 


