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Despacho Presidente n.º 2013/37 

Candidaturas condicionais aos cursos de segundo ciclo e de pós-licenciatura 

de especialização em enfermagem 

Considerando que um número significativo dos estudantes admitidos aos cursos de segundo ciclo e 

de pós-licenciatura de especialização em enfermagem, edição 2013/2014, já concluiu a totalidade 

das unidades curriculares (UC’s) do primeiro ano do plano de estudos dos respetivos cursos, pelo 

que se procederá à transferência interna dessas UC´s ao abrigo do artigo 6.º do Regulamento de 

creditação da formação da ESEP;  

Considerando que esses estudantes se encontram a ocupar uma vaga que, concretizada a referida 

transferência interna, se libertará; 

Considerando, ainda, que o número total de estudantes inscritos nos cursos é inferior ao máximo 

estabelecido, para esses cursos; 

Determina-se a aceitação temporária de candidaturas condicionais aos cursos de segundo ciclo e de 

pós-licenciatura de especialização em enfermagem em que, cumulativamente: 

a) Não existam candidatos suplentes ao recente concurso de admissão à matrícula e inscrição 

a esse curso; 

b) Existam estudantes matriculados que estejam em condições de, por transferência interna 

de UC’s do primeiro ano, transitarem para o segundo ano / concluírem esse curso. 

Não podem ser aceites candidaturas condicionais em número superior ao de estudantes nas 

condições referidas na alínea anterior. 

Concluído o processo de transferência interna de UC’s, as candidaturas condicionais convertem-se 

em definitivas sem mais formalidades; 

a) Caso o candidato não venha a ser admitido no curso por inexistência de vaga, ser-lhe-

ão devolvidas todas as verbas pagas; 
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b) Caso o candidato desista da candidatura condicional, antes desta se converter em 

definitiva, ser-lhe-ão devolvidas todas as verbas pagas, com exceção da taxa de 

candidatura. 

Os cursos com possibilidade de aceitação de candidaturas condicionais serão divulgados no portal 

da ESEP, pelo menos, uma vez por semana, à sexta-feira. 

A administradora monitoriza as matrículas e inscrições, bem como as candidaturas, procedendo às 

necessárias atualizações no portal da escola. 

As candidaturas condicionais só poderão ser aceites a partir do dia 2 de agosto, p.f.. 

Aos SAAE para conhecimento e ao GDIAP para divulgação. 

 

Porto e ESEP, 30 de julho de 2013 

 

O Presidente,  

 

(Paulo José Parente Gonçalves) 


