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I – ÂMBITO 

 Aplicável às atividades desenvolvidas desde o primeiro contacto com o estudante até à obtenção de certidão de 

conclusão de formação, incluindo as relativas à avaliação de empregabilidade. 

II – OBJETIVOS 

 Assegurar o atendimento dos clientes. 

 Aplicar os princípios e regras para a candidatura, inscrição, matrícula, frequência e emissão da certidão de registo. 

 Garantir as atividades administrativas que suportam o percurso académico dos estudantes. 

 Definir as regras para a solicitação e/ou entrega dos pedidos ao requerente. 

 Clarificar as regras de receção de pedidos de relevação de faltas, do seu encaminhamento, validação e registo. 

 Facilitar a interação entre exame normal, de recurso e melhoria de nota. 

 Prestar apoio e acompanhamento psicológico durante o percurso académico. 

 Prestar apoio social ao estudante. 

 Encaminhar o estudante para a vida ativa. 

 Monitorizar a empregabilidade após a conclusão do curso. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

 Candidato – indivíduo que se submete voluntária e oficialmente ao processo de seleção para preencher uma vaga 

num determinado curso.  

 Estudante – indivíduo inscrito e matriculado num curso na ESEP. 

 Inscrição – ato formal que permite ao estudante reunir as condições de frequência e avaliação a uma, ou mais 

unidades curriculares. 

 Matrícula – ato formal pelo qual um candidato se vincula ao par ESEP/curso adquirindo os direitos e os deveres 

de estudante. 

 Relevação de faltas – processo de autorização para remição de uma falta a uma unidade curricular, para efeitos 

de reprovação, de acordo com o limite fixado no regulamento geral do regime de frequência e de avaliação. 

 Carta de curso – documento opcional emitido pela ESEP que indica a detenção de um determinado grau. 

 Certidão de registo de conclusão – documento emitido pela ESEP conferindo que determinado indivíduo 

completou com sucesso um dos cursos ministrados na ESEP (licenciatura, pós-graduações ou mestrados). 

 Diploma de curso – documento emitido pela ESEP declarando que determinado indivíduo completou, com 

sucesso, um curso. 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 As disposições aplicáveis à admissão de estudantes e ao funcionamento do curso de 1.º ciclo – curso de nível 6, 

pelo Quadro Nacional de Qualificações e conferente do grau de licenciado – enquadram-se no regulamento do 

primeiro ciclo de estudos. 

 As disposições aplicáveis à admissão de estudantes e funcionamento dos cursos de 2.º ciclo enquadram-se no 

regulamento do segundo ciclo de estudos. 
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 As disposições aplicáveis à admissão e funcionamento dos cursos de pós-graduações, não conferentes de grau, 

enquadram-se no regulamento dos cursos de pós-graduação não conferentes de grau. 

 As disposições aplicáveis à matrícula, inscrição e a conclusão dos cursos em funcionamento na ESEP enquadram-

se no regulamento geral de matrícula, inscrição e conclusão dos cursos. 

 As disposições aplicáveis aos regimes de reingresso e de mudança de par instituição/curso, enquadram-se no 

regulamento dos regimes de reingresso e de mudança de par instituição/curso.  

 As disposições aplicáveis ao regime de prescrição do direito dos estudantes da ESEP à matrícula e inscrição no 

curso de licenciatura enquadram-se no regulamento de prescrições.  

 As disposições aplicáveis ao regime de frequência e de avaliação dos cursos de pós-licenciatura de especialização 

em enfermagem enquadram-se no regulamento geral do regime de frequência e de avaliação CPLEE. 

 As disposições aplicáveis aos regimes especiais de acesso e ingresso no CLE e provas para maiores de 23 anos 

enquadram-se no regulamento dos concursos especiais de acesso e ingresso no CLE e provas para os maiores 

de 23 anos. 

 As disposições aplicáveis ao sistema de créditos curriculares enquadram-se no regulamento de aplicação do 

sistema de créditos curriculares.  

 As disposições aplicáveis à inscrição e à frequência de cursos de 1.º, 2.º ciclo e pós-licenciatura de especialização 

em enfermagem, em regime a tempo parcial enquadram-se no regulamento de inscrição de estudantes em tempo 

parcial. 

 As disposições aplicáveis ao processo de inscrição em unidades curriculares isoladas (UCI) enquadram-se no 

regulamento das unidades curriculares isoladas. Nos casos em que a inscrição é efetuada presencialmente dever-

se-á utilizar o modelo MOD.129. 

 As disposições aplicáveis aos procedimentos relativos à creditação da formação enquadram-se no regulamento 

de creditação da formação. O requerente deve preencher o modelo MOD. 131 – Creditação de formação ou o 

modelo MOD.132 – Creditação de formação nas situações de reingresso e transferência, consoante o caso. 

 O requerimento de equivalência de habilitações estrangeiras de nível superior às correspondentes habilitações 

portuguesas enquadra-se no regulamento interno de atribuição de equivalência de habilitações estrangeiras ao 

grau de licenciado em enfermagem.  

 As disposições aplicáveis ao procedimento interno para a atribuição do título de especialista enquadram-se no 

regulamento de atribuição do título de especialista. A solicitação para realização das provas do título de especialista 

é requerida através do modelo MOD.130. 

 Os documentos a apresentar, nos SAAE, no ato da matrícula e inscrição no 1º ano, pela primeira vez, no curso 

de licenciatura são os constantes do edital exarado para o efeito, incluindo a declaração de aceitação de 

compromisso de honra de assunção de dívida de propina (MOD.79), nos casos em que é presencial. 

 Os documentos a apresentar, nos SAAE, no ato da matrícula e inscrição na pós-graduação, pós-licenciatura de 

especialização em enfermagem e mestrado são os constantes do edital exarado para o efeito, incluindo a 

declaração de aceitação de compromisso de honra de assunção de dívida de propina (MOD.79), nos casos em 

que é presencial. 

 Os documentos a apresentar, nos SAAE, no ato da matrícula e inscrição em unidades curriculares isoladas são 

os constantes do edital exarado para o efeito, incluindo a declaração de aceitação de compromisso de honra de 

assunção de dívida de propina (MOD.79), nos casos em que é presencial. 
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 Nos casos, em que o candidato matriculado no 1º ano do curso de licenciatura em enfermagem é recolocado 

noutra instituição, dever-se-á proceder de acordo com o regulamento do concurso nacional de acesso e ingresso 

no ensino superior público, nomeadamente, mas não exclusivo, o constante do regulamento em questão. 

 No caso de candidatos a bolseiros, dever-se-á considerar o regulamento de propinas. 

 Os procedimentos administrativos são enquadráveis no Código do procedimento administrativo (CPA). 

 Os requerimentos são apresentados no modelo MOD.81 – Requerimento geral ou em formato livre.   

 Sempre que seja relevante para a decisão, o requerimento deverá ser acompanhado de documentos 

suplementares, que devem ser enumerados no requerimento. 

 O requerimento poderá ser entregue pelo próprio ou por um mandatário. 

 O levantamento de um documento emitido pelos SAAE poderá ser efetuado pelo requerente ou por terceiro por 

aquele autorizado no modelo MO.82 (declaração de autorização de levantamento de documentos por terceiros). 

 O requerente que, opte pelo envio de documentos por correio registado, deverá indicá-lo expressamente no 

requerimento, e deverá proceder ao pagamento dos portes devidos. Na documentação enviada pelo correio, o 

talão de registo constituirá documento de prova de levantamento. Dever-se-á proceder ao arquivamento do talão 

de registo e do aviso de receção, indicando o número de estudante. 

 O estudante poderá preencher uma declaração de presença em provas de avaliação (MO.84) que será assinada 

pelo docente e carimbada pelos serviços. 

 No levantamento presencial de documentos no posto de atendimento dos SAAE da ESEP - Pólo de D.ª Ana 

Guedes, os SAAE da ESEP-sede remeterão a documentação, por correio interno. 

 A inscrição nos exames de recurso e melhoria de nota deve ser efetuada nos termos previstos do regulamento 

aplicável. Caso ultrapasse o estipulado no regulamento geral de frequência e avaliação, é devida a taxa de atraso. 

 As disposições aplicáveis à atribuição e utilização de cacifos enquadra-se no regulamento de utilização dos cacifos. 

 As disposições contidas no regulamento do sistema de controlo interno devem ser seguidas no âmbito deste 

procedimento. 

 

IV – RECURSOS  

 NP EN ISO 9001. 

 Manual de gestão da qualidade. 

 Aplicativo SIGAI. 

 Regulamento do concurso nacional de acesso e ingresso no ensino superior público. 

V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

Candidaturas (curso de licenciatura em enfermagem, reingresso e de mudança de par instituição/curso de 

curso do CLE; cursos de pós-licenciaturas e pós-graduações; cursos de mestrados e concursos especiais) 

1. Emitir o despacho de abertura de candidaturas com indicação do curso, número 

de vagas, prazos de candidatura, condições e júri. 
Presidente 

1.1. Proceder à emissão de despacho prévio para a abertura de inscrições 

nas provas, destinadas aos maiores de 23 anos: 

1.1.1. Inscrever nas provas de maiores de 23 anos (MOD.86); Candidato 
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Ação Responsabilidade 

1.1.2. Verificar as condições de admissão à prova dos inscritos; 
Júri 

1.1.3. Elaborar as provas; 

1.1.4. Realizar as provas; Inscritos 

1.1.5. Divulgar os resultados. Júri 

2. Informar a DGES do número de vagas. SAAE 

3. Preparar e publicar o edital. SAAE e GDIAP 

4. Efetuar as candidaturas on-line através da plataforma ou presencialmente 

através do preenchimento dos modelos: 

Candidato 

4.1. MOD.126 – Boletim de candidatura ao concurso especial de acesso ao 

CLE; 

4.2. MOD.127 – Boletim de candidatura aos cursos de pós-licenciatura de 

especialização em enfermagem;  

4.3. MOD.78 – Candidatura/inscrição a cursos de pós graduação; 

4.4. MOD.128 – Boletim de candidatura aos cursos de mestrado em 

enfermagem (2º ciclo); 

4.5. MOD.129 – Boletim de inscrição em unidades curriculares isoladas. 

Seleção 

1. Selecionar e seriar os candidatos (aplicável aos cursos de mestrado e às 

mudanças de par instituição/curso do CLE). 
Júri  

2. Homologar. Presidente 

3. Divulgar o resultado das candidaturas. Júri 

4. Receber as reclamações, se for o caso. SAAE 

5. Enviar ao júri e ao presidente as reclamações por requerimento geral no 

MOD.81 ou em formato livre.  
SAAE 

6. Divulgar nova lista, caso aplicável. SAAE 

Matrícula/inscrição 

1. Definir o calendário das matrículas, tendo presente o calendário da DGES, o 

parecer do presidente e dos coordenadores dos cursos. 
Presidente 

2. Divulgar no site da ESEP. GDIAP 

3. Organizar os recursos a afetar ao ato de matrícula/inscrição. Administrador 

4. Realizar as matrículas de acordo com as instruções emanadas pelo 

administrador e prestar todos os esclarecimentos inerentes. 

Trabalhadores indigitados pelo 

administrador / SAAE 

5. Preencher o modelo MOD.89, caso o estudante opte pela modalidade de 

pagamento de débito direto. 
Estudante 

6. Preencher a declaração de candidato a bolseiro (MOD.80), caso aplicável. 

7. Efetuar o pagamento dos valores definidos para o ato de matrícula. 

8. Realizar uma sessão de esclarecimento sobre o apoio social de acordo com o 

PO.13. 
 

9. Comunicar à DGES os estudantes do CLE e as vagas sobrantes  do Concurso 

Nacional de Acesso. 
SAAE 
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Ação Responsabilidade 

10. Arquivar o processo do estudante (boletim e documentos entregues). SAAE 

Processo administrativo do percurso académico dos estudantes 

1. Presenças/faltas e relevação de faltas:  

1.1. Registar a presença de acordo com a Norma de serviço n.º 2015/08; Estudante 

1.2. Marcar as faltas no aplicativo GESTA e validar os sumários nos casos de 

reporte manuais; 
SAAE 

1.2.1. Preencher o modelo MOD.77 ou via e-mail em formato livre, no caso 

de pedido de revelação de faltas;  
Estudante 

1.3. Dar seguimento ao pedido de relevação de faltas e verificar: 

SAAE 

1.3.1. Se o estudante está regularmente matriculado/inscrito; 

1.3.2. Qual o número de faltas dadas à unidade curricular/componente; 

1.3.3. Qual o número limite de faltas à unidade curricular/componente; 

1.3.4. Se o estudante tem relevação anterior à unidade 

curricular/componente; 

1.3.5. Se o estudante tem estatuto especial que determine a relevação de 

faltas (relevação automática); 

1.3.6. Se o estudante frequentou a unidade curricular no ano letivo anterior 

sem aproveitamento (relevação automática). 

1.4. Registar o pedido de relevação de faltas na aplicação documental, e 

enviar, por correio eletrónico, para o coordenador do curso; 

1.5. Deferir ou dar parecer de indeferimento; Coordenador da UC 

1.6. Efetuar audiência prévia de interessados; SAAE 

1.7. Remeter para o presidente se teve parecer de indeferimento; SAAE 

1.8. Decidir sobre o pedido de relevação; Coordenador do curso 

1.9. Informar o estudante do despacho no caso de indeferimento; 

SAAE 
2. Controlar o pagamento de propinas mensalmente: 

2.1. Verificar mensalmente a existência de propinas em atraso e proceder de 

acordo com o regulamento. 

Arrecadação da receita 

1. Receber valores. SAAE 

2. Atribuir as boxes no ato de matricula/inscrição quando requisitadas. 
Trabalhadores indigitados pelo 

administrador / SAAE 

3. Entregar valores recebidos nos CGR-CMM. SAAE 

Caraterização, apoio e acompanhamento psicológico ao estudante 

1. Proceder de acordo com o PO.12. GAIEVA 

Requerimentos dos estudantes 

1. Apresentar requerimentos e anexar documentos, caso aplicável: 

Estudante 
1.1. Preencher o modelo de requerimento geral MOD.81 ou modelo livre; 

1.2. Preencher o modelo de requerimento de estatuto especial MOD.87 

(requerimento de estatuto trabalhador estudante, dirigente associativo 
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Ação Responsabilidade 

juvenil, atleta de alta competição, mães e pais estudantes e estatuto de 

liberdade religiosa, etc.); 

1.2.1. Proceder de acordo com o regulamento dos estatutos especiais.  SAAE 

2. Verificar se o requerente é: estudante, antigo estudante ou outro requerente 

SAAE 

2.1. Se o requerente é estudante: 

2.1.1. Verificar se está regularmente matriculado/inscrito; 

2.1.2. Verificar se, na data de entrega do requerimento, tem dívidas à 

ESEP. 

2.2. Se o requerente é antigo estudante: 

2.2.1. Verificar se tem dívidas à ESEP na data da entrega do 

requerimento. 

SAAE 3. Dar entrada no aplicativo de gestão documental. 

4. Informar o fluxo documental com dados que contribuam para a tomada de 

decisão e, encaminhar para o órgão competente/coordenador do SAAE, para: 

4.1. Emitir decisão, se o assunto se enquadrar no âmbito da autonomia da 

coordenação dos SAAE; 
SAAE 

4.2. Decidir sobre o requerimento, se o assunto está fora do âmbito da 

autonomia da coordenação dos SAAE. 
Presidente/órgão competente 

5. Notificar o requerente, preferencialmente, por correio eletrónico, ou por correio 

registado com aviso de receção, se necessário, do conteúdo do despacho 

exarado sobre o requerimento e, enviar o fluxo para o EAM. 

SAAE 

Pedido de documentos ou serviços 

1. Solicitar oralmente os documentos ou serviços. Estudante 

2. Emitir os documentos contabilísticos. SAAE 

3. Efetuar o pagamento. Estudante 

4. Emitir os documentos solicitados ou disponibilizar os serviços. SAAE 

5. Levantar a documentação (no caso de ser por terceiros, deve-se preencher o 

modelo MOD.82). 
Estudante 

Inscrição em exames 

1. Exames de época normal: 

SAAE 
1.1. Gerar, a partir do aplicativo GESTA, as listas de estudantes regularmente 

inscritos para exame normal; 

1.2. Comunicar a listagem aos serviços de secretariado. 

2. Exames de recurso/época especial e de melhoria de nota:  

2.1. Requerer a inscrição; Estudante 

2.2. Efetuar os registos de inscrição; SAAE 

2.3. Pagar a inscrição; Estudante 

2.4. Comunicar a listagem aos serviços de secretariado; SAAE 

2.5. Informar o coordenador da unidade curricular, via e-mail dos estudantes 

inscritos. 
SAAE 
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Ação Responsabilidade 

Dissertação/trabalho de projeto/estágio profissional (cursos de mestrado) 

1. Proceder de acordo com a IT.09.  

Pautas de avaliação 

1. Preparar e disponibilizar as pautas de avaliação depois de verificadas as 

condições dos estudantes. 
SAAE 

2. Lançar as notas:  

2.1. Imprimir e validar on-line; 
Coordenadores da UC 

2.2. Entregar as pautas assinadas no SAAE; 

2.3. Alterar a pauta nas seguintes condições: 

SAAE 

2.3.1. Quando o estudante regularizar a propina; 

2.3.2. Quando o docente efetua pedido de alteração e é aprovado pelo 

conselho pedagógico. 

2.4. Imprimir as pautas e enviar comunicação ao coordenador da UC para 

serem assinadas nos SAAE; 

2.5. Arquivar as pautas assinadas; 

2.6. Enviar anualmente as pautas e sumários ao EAM para arquivo; 

2.7. Realizar a auditoria das pautas de acordo com a Norma de serviço n.º 

2014/05 – Auditoria aos registos académicos. 
Equipa de auditores 

Preparação do “fim do curso” 

1. Informar o CGR-AP da previsão de estudantes que concluem o curso. SAAE 

2. Planear a logística e recursos a utilizar na cerimónia de fim de curso. Administrador 

3. Identificar os estudantes que concluem o curso. SAAE 

4. Validar o percurso académico. Estudante 

Inserção na vida ativa 

1. Proceder de acordo com o PO.12.  

 

VI – FLUXOGRAMA 

 Não aplicável. 

VII - DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 Despacho de abertura de candidatura e inscrições. 

 Despacho do presidente que fixa os valores de propinas e outras taxas para o ano letivo. 

 Editais. 

 Regulamento de atribuição do título de especialista. 

 Regulamento de aplicação do sistema de créditos curriculares.  

 Regulamento dos concursos especiais de acesso e ingresso no curso de licenciatura em enfermagem e das provas 

para os maiores de 23 anos. 

 Regulamento de creditação da formação. 

 Regulamento dos cursos de pós-graduação não conferentes de grau. 
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 Regulamento dos estatutos especiais. 

 Regulamento geral de frequência e avaliação. 

 Regulamento geral de matrícula, inscrição e conclusão dos cursos. 

 Regulamento geral do regime de frequência e de avaliação dos cursos de pós-licenciatura de especialização em 

enfermagem. 

 Regulamento de inscrição de estudantes em tempo parcial. 

 Regulamento interno de atribuição de equivalência de habilitações estrangeiras ao grau de licenciado em 

enfermagem. 

 Regulamento de prescrições. 

 Regulamento do primeiro ciclo de estudos. 

 Regulamento de propinas. 

 Regulamento dos regimes de reingresso e de mudança de par instituição/curso. 

 Regulamento do segundo ciclo de estudos. 

 Regulamento das unidades curriculares isoladas. 

 Regulamento de utilização dos cacifos. 

 Regulamento do sistema de controlo interno. 

 Norma de serviço n.º 2015/08 – Utilização da plataforma eletrónica de registo de assiduidade (PERA). 

 Norma de serviço n.º 2014/05 – Auditoria aos registos académicos. 

 PO.12 – Apoio psicológico ao estudante e inserção na vida ativa. 

 PO.13 – Ação social. 

 IT.09 – Realização da dissertação/trabalho de projeto/estágio profissional. 

 MOD.77 – Requerimento de relevação de faltas. 

 MOD.78 – Candidatura/inscrição cursos de pós-graduação. 

 MOD.79 – Declaração de aceitação de compromisso de honra de assunção de dívida de propina. 

 MOD.80 – Declaração de candidato a bolseiro - propina. 

 MOD.81 – Requerimento geral. 

 MOD.82 – Declaração de autorização de levantamento de documentos por terceiros. 

 MOD.84 – Declaração de presença em provas de avaliação. 

 MOD.86 – Boletim de inscrição nas provas especialmente destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do 

ensino superior dos maiores de 23 anos. 

 MOD.87 – Requerimento estatuto especial. 

 MOD.89 – Autorização de débito direto. 

 MOD.126 – Boletim de candidatura ao concurso especial de acesso ao CLE. 

 MOD.127 – Boletim de candidatura aos cursos de pós-licenciatura de especialização em enfermagem. 

 MOD.128 – Boletim de candidatura aos cursos de mestrado em enfermagem (2º ciclo). 

 MOD.129 – Boletim de inscrição em unidades curriculares isoladas. 

 MOD.130 – Requerimento de realização das provas do título de especialista. 

 MOD.131 – Creditação de formação. 

 MOD.132 – Creditação de formação nas situações de reingresso e transferência.  


