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Despacho Presidente n.º 2021/51 

PRORROGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS PRAZOS DE ENTREGA DA 

DISSERTAÇÃO/TRABALHO DE PROJETO/RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

Considerando que o número 2 do Artigo 18.º do Regulamento do segundo ciclo de estudos da ESEP 

determina o dia 15 de setembro como data limite para a submissão do pedido de admissão à discussão 

da dissertação/trabalho de projeto/relatório de estágio; 

Considerando que, não obstante aquele prazo, reconhece-se que a vigência do estado de emergência 

durante parte significativa do presente ano letivo e as circunstâncias inerentes à situação de Pandemia 

Covid-19 comprometeram de alguma forma o desenvolvimento dos trabalhos inerentes à elaboração 

da dissertação/trabalho de projeto/relatório de estágio, nomeadamente no que diz respeito à 

requisição e consulta de recursos bibliográficos, por falta de acesso a biblioteca, ou à recolha de dados; 

Considerando que compete à ESEP aprovar as medidas capazes de repor algum equilíbrio à situação 

desses estudantes, de forma quer a minimizar o impacto que as situações referidas possam ter sobre 

o sucesso da conclusão dos respetivos trabalhos e percursos formativos, quer a garantir alguma 

equidade entre as limitações daí decorrentes e o cumprimento dos seus restantes deveres, 

nomeadamente quanto ao pagamento da propina; 

Considerando que a ESEP mantém a firme determinação de garantir a qualidade do ensino e a 

conclusão, com sucesso, dos percursos formativos dos seus estudantes e de contribuir ativamente para 

a prevenção e o controlo da pandemia COVID-19; 

Por proposta do Conselho Técnico-científico e ouvido o Presidente do Conselho Pedagógico; 

Determino: 

1. A prorrogação extraordinária do prazo de entrega da dissertação/trabalho de 

projeto/relatório de estágio para o próximo dia 6 de outubro; 

2. Em tudo o resto, aplicam-se as normas previstas no supramencionado regulamento, 

nomeadamente os artigos 18.º e seguintes.  

3. O presente regime vigora exclusivamente para o ano letivo 2020-2021. 
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Ao SGR-SC para informar: Docentes, estudantes dos cursos de mestrados, SIGA.  

Porto e ESEP, 10 de setembro de 2021 

 

O Presidente, 

 

(António Luís Rodrigues Faria de Carvalho) 


