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Despacho Presidente n.º 2021/11 

REGIME ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DE FREQUÊNCIAS E EXAMES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 ANO LETIVO 2020/2021 

 

Considerando a situação vivenciada no contexto da pandemia de COVID19 e o alarme social instalado 

ao longo do ano letivo 2020/2021; 

Considerando que a ESEP mantém a firme determinação de contribuir ativamente para a prevenção e 

o controlo da pandemia COVID-19 e de garantir a continuidade do percurso formativo dos seus 

estudantes; 

Considerando que estão a ser vividas diferentes realidades, com restrições na vida dos estudantes, que 

podem implicar limitações no acesso dos estudantes à época de frequências e exames; 

Considerando as limitações e restrições de calendário para o adiamento da época de frequências e 

exames para outros momentos ao longo do ano letivo; 

Considerando o Despacho 2021/10, de 24 de janeiro de 2021, que manteve o calendário e as datas 

definidas para a época de frequências e exames do primeiro semestre do ano letivo 2020/2021; 

Ouvido o Presidente do Conselho Pedagógico e o Presidente do Conselho Técnico-científico; 

Decido: 

Aprovar o Regime especial para a realização de frequências e exames, do Curso de Licenciatura em 

Enfermagem (CLE), para o ano letivo 2020/2021, nos seguintes termos: 

- É permitida aos estudantes a possibilidade de realizarem a avaliação periódica do primeiro semestre, 

na época de frequências do primeiro semestre (como seria natural) ou no segundo semestre. Esta 

decisão é individual, de acordo com a opção de cada estudante. 

1- Para efeitos de adiamento da realização das frequências e exame de época normal para o 2.º 

semestre, o estudante deverá assinalar essa opção na plataforma SIGAI, no separador “Época 

de Frequências”, até às 17h do dia 31/01/2021; 
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a. Os estudantes que venham a testar positivo, ou a quem seja decretado isolamento 

profilático, após esta data, que seja impeditivo da realização da frequência e exame 

do 1.º semestre poderão, até ao dia anterior da prova, solicitar a alteração na 

respetiva plataforma. 

2- A opção é registada para cada uma das Unidades Curriculares, sendo possível optar por realizar 

todas ou parte das frequências do 1.º semestre no 2.º semestre; 

3- Os estudantes que tiverem optado por realizar todas ou parte das frequências no período do 

2.º semestre, constarão na pauta do 1.º semestre com o código NRP (Não Realizou Prova); 

a. As classificações atribuídas às restantes componentes de avaliação serão afixadas nas 

respetivas pautas do 1. º semestre;  

4- Aos estudantes que tenham mantido a opção pela realização das provas no 1.º semestre e 

faltem à frequência e ao exame de época normal neste semestre será lançado na pauta a sigla 

F (Faltou) e passam a integrar o regime normal de avaliação; 

5- De igual modo, os estudantes que faltarem apenas à frequência, ficam automaticamente 

inscritos para a realização do exame de época normal do 1.º semestre dentro do regime 

normal; 

6- As frequências e exames do 2.º semestre decorrerão no calendário letivo definido, de 

25/06/2021 a 16/07/2021; 

7- Estas disposições não alteram as normas regulamentares estabelecidas, no que diz respeito ao 

direito de cada estudante dispor de: 

a. Uma prova em época de frequência por UC (quando prevista no regime de avaliação 

da UC); 

b. Uma prova em época de exame normal por UC; 

c. Uma prova em época de exame de recurso por UC. 

 

Para conhecimento de toda a comunidade. 

Porto e ESEP, 27 de janeiro de 2021 

O Presidente, 

 

(António Luís Rodrigues Faria de Carvalho) 


