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Despacho Presidente n.º 2011/35 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DA DISSERTAÇÃO 

Considerando que, nos termos do disposto nos artigos 18.º e 19.º do Regulamento do segundo ciclo 

de estudos da ESEP, aprovado por despacho do Presidente, de 19 de Novembro de 2010, os 

estudantes inscritos no 2.º ano de mestrado deverão entregar a respectiva dissertação ou requerer a 

prorrogação do prazo de entrega, até 31 de Julho; 

Considerando que o período mínimo de prorrogação do prazo de entrega é de três meses e implica o 

pagamento de uma taxa correspondente a 25% do valor da propina devida pela inscrição no 2.º ano 

de mestrado; 

Considerando que a data limite para a entrega da dissertação coincide com um período de maior 

sobrecarga de trabalho, quer para os estudantes, quer para os professores; 

Considerando que o ultimar da dissertação pode exigir, apenas, alguns dias suplementares ao prazo 

limite de entrega da mesma; 

Considerando que, neste último caso, consubstanciar-se-ia excessiva a cobrança do valor total da 

taxa de prorrogação, correspondente ao prazo mínimo de 3 meses; 

Determina-se que, durante o decurso do prazo relativo ao primeiro período de prorrogação: 

− O estudante seja ressarcido, a seu pedido, de 2/3 do montante pago a título de taxa de 

prorrogação, caso a dissertação dê entrada nos serviços académicos e de apoio ao estudante 

(SAAE) até ao último dia útil de Agosto; 

− O estudante seja ressarcido, a seu pedido, de 1/3 do montante pago a título de taxa de 

prorrogação, caso a dissertação dê entrada nos SAAE até ao último dia útil de Setembro. 

− O pedido de devolução dos montantes supra referidos deverá ser dirigido à Administradora 

da ESEP e dar entrada nos SAAE juntamente com a entrega dos exemplares da dissertação, 

sob pena de ser liminarmente indeferido. 
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Aos Serviços de Secretariado para dar conhecimento do presente despacho aos SAAE e à 

Administradora. 

 

Porto, 14 de Julho de 2011 

  

 

O Presidente 

 
(Paulo José Parente Gonçalves) 

 

 


