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  Despacho Presidente n.º 2020/75 

Admissão à dissertação/trabalho de projeto/estágio de natureza profissional – 
Medida excecional temporária para o ano letivo 2020/2021 

 

 
Considerando a proposta apresentada pelo Conselho Técnico-científico (CTC) da Escola Superior de 

Enfermagem do Porto, em Nota interna do dia 5 de novembro; 

Considerando que, em sequência da pandemia de Covid-19, no ano letivo 2019/2020, o primeiro ano 

de vários cursos de mestrado foi prolongado para efeitos de conclusão dos ensinos clínicos do plano 

de estudos; 

Considerando que os trabalhos de preparação da admissão à dissertação/trabalho de projeto/estágio 

de natureza profissional podem ter sido condicionados, ficando, naturalmente e de forma não 

expectável, sobrepostos com a conclusão das referidas atividades; 

Considerando que, nos termos previstos na alínea a) do número 2 do artigo 16.º do Regulamento do 

segundo ciclo de estudos, o pedido de admissão à preparação da dissertação/trabalho de 

projeto/estágio de natureza profissional, acompanhado do respetivo plano, deve ser formalizado até 

ao dia 30 de novembro; 

Considerando que, no atual enquadramento e nas circunstâncias descritas, este é um prazo muito 

exíguo relativamente ao tempo necessário à sua preparação, aos contactos necessários com o 

orientador/coorientador e à emissão do respetivo parecer pelo coordenador do curso; 

Considerando, ainda, que nos termos do artigo 26.º do referido Regulamento, os casos omissos e as 

dúvidas suscitadas na aplicação do regulamento são resolvidas por despacho do Presidente da ESEP; 

Determino, a título excecional e transitório, a vigorar no ano letivo 2020/2021, a prorrogação: 

1. Do prazo previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento do segundo ciclo de 

estudos da ESEP, até ao próximo dia 18 de dezembro, data limite para a apresentação do 

pedido de admissão à preparação da dissertação/trabalho de projeto/estágio de natureza 

profissional, com todos os elementos previstos no Regulamento; 

2. Do prazo previsto na alínea a) do n.º 3 do artigo 16.º do Regulamento do segundo ciclo de 

estudos da ESEP, até ao próximo dia 15 de janeiro. 
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Ao SIGA-GA para conhecimento e demais efeitos e ao SGR-SC para informar os estudantes, o CTC e os 

coordenadores de curso. 

 

Porto e ESEP, 6 de novembro de 2020 

 

 

O Presidente, 

 

António Luís Rodrigues Faria de Carvalho 

 


