
 

 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 

Norma de serviço n.º 2012/04 

ADITAMENTO À NORMA DE SERVIÇO N.º 2012/03 

(Relevação de faltas de UC’s objeto de transição curricular) 

 

Considerando o teor do parecer do coordenador do CLE (Fluxo n.º 2012/606), no qual este 

refere que “(…) no processo de transição curricular os estudantes que tinham concluído com 

aproveitamento as unidades curriculares de Psicologia de Desenvolvimento e de Psicologia da 

Saúde e da Doença curriculares viram creditada a unidade curricular de Psicologia da Saúde (…) 

os conteúdos programáticos das unidades curriculares referidas são sobreponíveis aos 

atualmente lecionados na unidade curricular de Psicologia da Saúde;”, e propõe que, para os 

efeitos do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento geral de frequência e avaliação, “a frequência 

das unidades curriculares de Psicologia do Desenvolvimento e de Psicologia da Saúde e da 

Doença da anterior organização curricular seja considerada equivalente à de Psicologia da 

Saúde da atual organização curricular, pelo que poderão ser relevadas as faltas a esta 

estudante e a todos os que estiverem em iguais circunstâncias.”; 

Procedo, nos termos do n.º 4 da Norma de serviço n.º 2012/03, ao primeiro aditamento à 

tabela anexa à mesma e à respetiva republicação integral (em anexo). 

 

Aos SAAE, para conhecimento e para divulgação na Newsletter. 

Porto e ESEP, 13 de fevereiro de 2012 

 

O Presidente  

 

(Paulo José Parente Gonçalves) 

 

Nova organização curricular Anterior organização curricular 

Psicologia da Saúde Psicologia de Desenvolvimento e 

Psicologia da Saúde e da Doença 



ANEXO 

(Primeiro aditamento à tabela anexa à Norma de serviço n.º 2012/03) 

 

 

Nova organização curricular Anterior organização curricular 

Comportamento e relação Comportamento e relação 

Fisiologia Fisiologia 

Informação e saúde Processos de informar 

Introdução à enfermagem Introdução à enfermagem 

Introdução à investigação Introdução à investigação 

Introdução à gestão em enfermagem Gestão em enfermagem 

IRP IRP 

Parentalidade Parentalidade 

Psicologia da Saúde Psicologia de Desenvolvimento e 

Psicologia da Saúde e da Doença 

RCD I RCD I 

RCD II RCDII 


