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I – ÂMBITO 

♦ Aplicável a cursos conferentes de grau e não conferentes de grau.   

II – OBJETIVOS 

♦ Garantir o planeamento, preparação e o funcionamento anual dos cursos. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A – DEFINIÇÕES 

♦ Não aplicável. 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

♦ As regras gerais de frequência, das provas e da avaliação, a aplicar aos cursos em funcionamento na Escola 

Superior de Enfermagem do Porto, seguem o disposto no regulamento geral de frequência e avaliação. 

♦ Para os cursos de pós-licenciatura de especialização em enfermagem, o regime de frequência e de avaliação 

segue o disposto no regulamento geral do regime de frequência e de avaliação dos cursos de pós-licenciatura de 

especialização em enfermagem (CPLEE).  

♦ O conselho pedagógico efetua a análise para a atribuição de: 

o bolsas de estudo por mérito a estudantes que tenham mostrado um aproveitamento escolar excecional no 

curso que frequentam (conforme o regulamento de atribuição de bolsas de estudo por mérito). 

o prémio estudante ESEP que distingue os estudantes do curso de licenciatura em enfermagem pelas qualidades 

académicas e a vinculação à escola demonstradas (conforme o regulamento do prémio estudante ESEP). 

♦ A matriz de horário e o mapa de docentes coordenadores das UC do curso deve dar entrada no SS-CTC no início 

do segundo semestre do ano anterior. 

♦ As regras e os procedimentos subjacentes ao planeamento e à distribuição do serviço docente seguem o 

estipulado no regulamento do planeamento e distribuição do serviço docente.  

IV – RECURSOS 

♦ PG.01 – Ensino aprendizagem. 

♦ Plano de estudos do curso. 

♦ Aplicativo GESTA. 

♦ Plataforma MOODLE. 

V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

1. Decidir o funcionamento, no ano letivo seguinte, do curso. Presidente 

2. Propor o número de admissões (para o 1.º ano e para os anos seguintes) e o 

número máximo de estudantes, por curso e condições de acesso. 
CTC 

3. Aprovar o número admissões e o número máximo de estudantes, por curso e 

condições de acesso. 
Presidente 
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Ação Responsabilidade 

4. Propor o calendário letivo e aprovar os calendários de frequências e exames, 

conforme descrito na IT.03. 
Conselho pedagógico 

5. Aprovar o calendário letivo. Presidente 

6. Divulgar os mapas de frequências e de exames conforme IT.03. GGC 

7. Reconduzir ou designar os coordenadores de curso e de UC. CTC 

8. Atualizar e comunicar a lista dos coordenadores aos serviços internos (GDIAP, 

SS e SAAE). 
GGC 

9. Conteúdos programáticos, bibliografia e objetivos:  

9.1. Apresentar alterações ou propostas de conteúdos programáticos, 

bibliografia e objetivos; 
Coordenador da UC 

9.2. Validar os conteúdos programáticos, bibliografia e objetivos; CTC 

9.3. Encaminhar aos SAAE os conteúdos programáticos, bibliografia e objetivos. GGC 

10. Regimes de avaliação das UC:  

10.1. Propor os regimes de avaliação das UC; Coordenador da UC 

10.2. Aprovar os regimes de avaliação das UC. CTC 

11. Planear o curso_ano letivo e acompanhar o seu desenvolvimento:  

11.1 Apresentar e analisar com os coordenadores das UC´s o planeamento geral 

do curso_ano letivo; 
Coordenador de curso 

11.2 Acompanhar o desenvolvimento científico e pedagógico das diferentes UC’s 

do curso; 

Coordenador de curso e 

coordenador da UCP (da 

UC) 

11.3 Analisar as propostas de melhorias do ano anterior e a forma de 

implementação; 

Coordenador da UCP (da 

UC) 

Coordenador de curso 

11.4 Monitorizar a divulgação dos conteúdos programáticos do curso (MOD.09), e 

da informação associada à ficha da UC (MOD.05), através da plataforma 

MOODLE; 

Coordenador de curso 

11.5 Acompanhar os custos inerentes ao funcionamento do respetivo curso. Coordenador de curso 

12. Selecionar os campos de estágio/ensino clínico disponibilizados pelas 

instituições parceiras e negociar o número de vagas e os termos de realização 

dos mesmos. 

Coordenador de curso 

13. Solicitar às instituições parceiras os campos de estágio/ensino clínico (indicando 

o número de estudantes e os períodos de realização). 
Presidente 

14. Decidir as UC de opção a funcionar no ano letivo seguinte. Coordenador de curso 
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Ação Responsabilidade 

15. Serviço docente necessário ao desenvolvimento das atividades letivas:  

15.1. Preparar o Planeamento do Serviço Docente (PSD); UCP / CTC 

15.2. Aprovar o PSD e outras contratações de pessoal docente não previstas 

neste documento; 
Presidente 

15.3. Elaborar a proposta de contratação de professores convidados e 

professores visitantes, a apresentar ao CTC; 
Coordenador da UCP / curso 

15.4. Elaborar a proposta de contratação de assistentes convidados, a 

apresentar ao CTC; 
Coordenador de curso 

15.5. Elaborar a proposta de contratação de monitores, a apresentar ao CTC; 

Coordenador do GGLI ou o 

presidente de órgão de 

gestão 

15.6. Elaborar a proposta de contratação preletores remunerados, a apresentar 

ao CTC; 

Coordenador de curso 

15.7. Elaborar e aprovar o mapa do serviço docente (MSD); CTC 

15.8. Homologar o MSD. Presidente 

16. Ocorrências extraordinárias:  

16.1. Decidir sobre a aceitação excecional dos pedidos de inscrição fora de prazo 

em provas de exame final e de melhoria de nota apresentados; 
Presidente 

16.2. Decidir sobre os pedidos de relevação de falta que tenham tido parecer 

desfavorável do coordenador da UC; 
Presidente 

16.3. Decidir sobre matérias cuja competência lhe seja delegada pelo presidente 

ou pelo CTC. 
Coordenador de curso 

17. Apresentar as necessidades especiais para o funcionamento do curso no ano 

letivo seguinte (instalações, equipamento laboratorial) ao presidente. 
Coordenador de curso 

18. Propor a aquisição de obras ao CDBSC. Coordenador da UC 

19. Apresentar as necessidades correntes de consumíveis e equipamentos 

laboratoriais para uso nos laboratórios, ao coordenador dos laboratórios. 
Coordenador da UC 

20. Comunicar as necessidades correntes de consumíveis e equipamentos, ao 

CGR-AP. 
Coordenador do GGLI 

21. Elaborar a matriz de horário das atividades letivas. Coordenador de curso 

22. Parametrizar os cursos de acordo com a IT.11.  

23. Criar o “ano letivo”, por curso, na plataforma MOODLE. CIT 

24. Realizar a matrícula no curso e a inscrição nas UC’s dos estudantes, conforme 

PG.05. 
SAAE 

25. Supervisionar a alocação dos estudantes às turmas. Coordenador de curso 

26. Associar os estudantes na plataforma MOODLE. CIT 

27. Validar a escala europeia de comparabilidade de classificações (EECC) 

aplicável ao curso e a correspondência da classificação final do curso à mesma. 
Coordenador de curso 

28. Validar os conteúdos a inserir no suplemento ao diploma. Coordenador de curso 
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Ação Responsabilidade 

29. Elaborar o relatório anual de avaliação do funcionamento do curso (MOD.16), 

até 31 de dezembro. 
Coordenador de curso 

30. Assegurar a atualização do «dossiê técnico-pedagógico do curso», de acordo 

com o IT.10. 
Coordenador de curso 

31. Comunicar às entidades competentes os dados relativos ao funcionamento do 

curso_ano letivo, quando solicitado. 
GGC 

 

VI – FLUXOGRAMA 

♦ Não aplicável. 

VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

♦ Regulamento geral de frequência e avaliação. 

♦ Regulamento geral do regime de frequência e de avaliação dos cursos de pós-licenciatura de especialização em 

enfermagem (CPLEE).  

♦ Regulamento de atribuição de bolsas de estudo por mérito. 

♦ Regulamento do prémio estudante ESEP. 

♦ Regulamento do planeamento e distribuição do serviço docente. 

♦ Despacho de calendário letivo. 

♦ PG.05 – Gestão académica. 

♦ IT.03 – Provas de avaliação escritas.  

♦ IT.10 – Dossiê técnico pedagógico dos cursos. 

♦ IT.11 – Parametrização dos cursos. 

♦ MOD.05 – Ficha de unidade curricular. 

♦ MOD.09 – Conteúdos programáticos do curso. 

♦ MOD.16 – Relatório de avaliação de funcionamento dos cursos. 


