
 
 
 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 
 

  1 / 2 

Norma de serviço n.º 2016/02 

Oferta da inscrição em UCI a colaboradores no ensino e na investigação não remunerados  

Considerando a importância crescente, para os processos de ensino e para a atividade de investigação 

da ESEP, que decorre da colaboração de diferentes atores não enquadrados como trabalhadores da 

ESEP; 

Considerando que a referida colaboração é, frequentemente, prestada a título gratuito;  

Considerando que alguns destes colaboradores têm vindo a manifestar interesse na frequência de 

UCI´s em funcionamento na escola;  

Considerando, ainda, que é do interesse da ESEP poder continuar a contar com estes colaboradores 

externos, promovendo, simultaneamente, a permanente atualização dos mesmos; 

Decide-se, se cumulativamente estiverem preenchidas as condições referidas nos números infra, 

disponibilizar aos colaboradores externos, a inscrição gratuita em UCI a funcionar na ESEP, nos 

seguintes termos: 

1) A disponibilização da inscrição gratuita carece de um pedido expresso do responsável pela 

atividade letiva na ESEP (coordenador do curso, ou coordenador da unidade curricular, ou 

coordenador da UCP), ou do responsável pelo projeto de investigação da ESEP (coordenador do 

projeto ou coordenador da UCP); 

2) No pedido a dirigir ao Presidente, o responsável referido no número anterior deverá: identificar o 

colaborador; indicar a atividade que desenvolveu na ESEP (enquadramento, duração e período em 

que se realizou), fazendo menção expressa à natureza gratuita da mesma; propor a UCI que deverá 

ser disponibilizada ao colaborador; 

3) A inscrição na UCI a que esta norma se refere terá de ocorrer no ano letivo em que decorre a 

colaboração ou no ano letivo imediatamente seguinte; 
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4) No caso de colaboradores que demonstrem uma disponibilidade de carga horária excecional e/ou 

mantenham uma colaboração de forma continuada, pode, excecionalmente, o número de UCI’s 

com inscrição gratuita ser superior, desde que o total de UCI’s a beneficiar desta prerrogativa não 

ultrapasse os 8 ECTS.  

 
 
Para conhecimento dos docentes e serviços académicos e de apoio ao estudante. 
 

Porto e ESEP, 17 de março de 2016 

 

 

O Presidente  

 

(Paulo José Parente Gonçalves) 


