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Norma de serviço n.º 2018/06 

Estudantes de instituições de ensino superior estrangeiras integrados na UNIESEP 
 

A Norma de serviço n.º 2015/02, de 21 de maio, regula o enquadramento interno dos estudantes de 

instituições de ensino superior estrangeiras integrados na ESEP, como colaboradores da UNIESEP.  

O número 4 da referida norma refere as disposições aplicáveis a estes colaboradores durante a 

permanência na ESEP que agora se discriminam com maior detalhe, nomeadamente no que concerne 

às alíneas c) e d): 

1) Para utilização das instalações da ESEP e acesso às áreas comuns, os colaboradores da UNIESEP 

deverão estar identificados com o cartão de identificação em uso na ESEP, nos termos da Norma 

de serviço n.º 2018/05, de 19 de fevereiro; 

a) Consideram-se áreas comuns os espaços em que os estudantes da ESEP podem circular e 

permanecer, tais como as salas de estudo, o ESEPcaffè, a zona mista, o jardim interior, as salas 

de aula / reuniões e a biblioteca; 

b) Se o desejarem, poderão, ainda, ter acesso a um gabinete de trabalho no polo Cidade do Porto, 

de acordo com as disponibilidades existentes. 

2) O cartão de identificação que permite o acesso aos espaços referidos em 1 não tem qualquer 

custo. 

3) Os colaboradores da UNIESEP podem, a seu pedido e mediante o pagamento de um valor fixado 

por despacho do presidente, ativar a funcionalidade de acesso ao sistema de informação da ESEP 

(nomeadamente ao sistema de impressão e cópia, a bases de dados e à internet − rede Eduroam); 

a) A ativação referida pode permitir o acesso, se este lhe for concedido pelo orientador, aos 

conteúdos programáticos das unidades curriculares que o mesmo leciona; 

b) Ao valor fixado será acrescido o valor do plafond pretendido pelo colaborador da UNIESEP para 

impressões e fotocópias;  

c) Os carregamentos do cartão poderão ser efetuados nos mesmos termos dos cartões dos 

estudantes. 
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Para conhecimento do CIT e do SS-CTC e divulgação no site da ESEP. 

 

Porto e ESEP, 19 de fevereiro de 2018 

 

O Presidente, 

 
(Paulo José Parente Gonçalves) 


