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Despacho Presidente n.º 2021/75 

 

Regime Especial de Regularização de Carga Horária de Unidades Curriculares de 

Ensino Clínico / Estágio (RERCH) – Ano letivo 2021/2022 

 

Considerando que a pandemia de COVID-19 tem condicionado, e vai continuar a condicionar, a 

acessibilidade dos estudantes às unidades curriculares de Ensino Clínico, por motivos de obrigatoriedade 

de cumprimento de quarentena ou isolamento; 

Considerando que a Recomendação às instituições científicas e de ensino superior no contexto das 

medidas extraordinárias do estado de calamidade de 25 de novembro de 2021, do Gabinete do Ministro 

da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, preconiza a continuidade das atividades letivas e de I&D; 

Considerando que a ESEP tem tido, novamente, nos últimos tempos, um número crescente de estudantes 

em quarentena obrigatória ou em isolamento profilático, por imposição legal e ordem emitida pelas 

autoridades de saúde, o que coloca em causa o cumprimento da carga horária definida para cada unidade 

curricular (UC) de Ensino Clínico (EC); 

Considerando que o número 5.6 do plano de contingência COVID-19 da ESEP estipula que “sempre que 

possível, eventuais ausências de estudantes em estágio, manifestamente conexas com o surto de 

coronavírus, deverão ser repostas”, mantendo as legítimas expectativas dos estudantes e, acima de tudo, 

a garantia dos padrões de exigência da ESEP; 

Considerando a deliberação do CTC, que definiu requisitos mínimos para a concretização das UC de EC; 

Ouvido o Conselho Técnico-Científico, o Conselho Pedagógico e a Associação de Estudantes; 

Decido: 

Aprovar, a título excecional, a vigorar até ao final do ano letivo 2021/2022, o Regime Especial de 

Regularização da Carga Horária das Unidades Curriculares de Ensino Clínico (RERCH), a funcionar nos 

seguintes termos: 

1) A presença nas UC de EC é registada, nos termos habituais, devendo ser identificadas as ausências 

às atividades de EC por motivos relacionados com a pandemia de COVID-19 (quarentena 

obrigatória ou isolamento profilático determinado por autoridade de saúde); 
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2) No final do EC, o Coordenador da UC deverá identificar os estudantes a quem as ausências 

referidas no número anterior tenham impedido a realização do número mínimo de horas da 

modalidade de ensino “estágio”, necessário à conclusão da UC nos termos do Regulamento geral 

de frequência e avaliação da ESEP; 

3) O número de horas em falta, apurado nos termos no número anterior, poderá ser reagendado e 

realizado em momento a definir pelo respetivo Coordenador, até ao final do ano letivo a que 

respeita, mediante a existência de disponibilidade de locais de estágio, de horas de serviço letivo 

disponível e respeitando o prévio planeamento das outras UC; 

4) Aos estudantes abrangidos pelo RERCH que, no momento de afixação da pauta, ainda não tenham 

concluído a carga horária total, deverá ser aplicado o seguinte procedimento: 

a) O Coordenador da UC lançará a pauta no período previsto para o efeito, indicando RERCH na 

classificação do estudante; 

b) Após a conclusão da carga horária definida, o Coordenador da UC deverá alterar a pauta, 

substituindo “RERCH” pela respetiva classificação, indicando em observação: “Concluiu em 

RERCH”. 

5) Até ao final do ano letivo 2021/2022, o coordenador da UC deverá apresentar ao coordenador do 

curso um relatório para efeitos de monitorização da aplicação do RERCH. 

 

Ao SGR-SC para notificar o CTC, o CP e os coordenadores de curso. 

Porto e ESEP, 2 de dezembro de 2021 

 

O Presidente, 

 

António Luís Rodrigues Faria de Carvalho 


