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I – ÂMBITO 

 Aplicável a todos os cursos em funcionamento na ESEP.   

II – OBJETIVOS 

 Garantir o planeamento, preparação e o funcionamento anual dos cursos. 

 Garantir a monitorização, avaliação e revisão dos cursos. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A – DEFINIÇÕES, SIGLAS E ACRÓNIMOS 

 DTP – Dossiê técnico pedagógico. 

B – ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 Os princípios e valores exigidos nas dimensões humana, cultural, científica, ética e técnica, promotores da 

aprendizagem, e desenvolvimento de competências estão considerados na carta dos direitos e deveres dos 

estudantes da ESEP. 

 As regras gerais de frequência, das provas e da avaliação, a aplicar aos cursos em funcionamento na Escola 

Superior de Enfermagem do Porto, seguem o disposto no regulamento geral de frequência e avaliação. 

 As bolsas de estudo por mérito a estudantes que tenham mostrado um aproveitamento escolar excecional no curso 

que frequentam segue o disposto no regulamento de atribuição de bolsas de mérito. 

 A atribuição do prémio estudante ESEP (que distingue os estudantes do curso de licenciatura em enfermagem 

pelas qualidades académicas e a vinculação à escola demonstradas ao longo do percurso formativo segue o 

disposto no regulamento do prémio estudante ESEP. 

 As condições de admissão e funcionamento dos cursos seguem o disposto no regulamento do 1º ciclo e 

regulamento do 2º ciclo. 

 As regras e os procedimentos subjacentes ao planeamento e à distribuição do serviço docente seguem o 

estipulado no regulamento do planeamento e distribuição do serviço docente.  

IV – RECURSOS 

 PG.01 – Ensino-aprendizagem-avaliação. 

 Plano de estudos do curso. 

 Sistema de informação e documentação académico. 

 Plataforma MOODLE. 

V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

1. Decidir o funcionamento do curso. Presidente 

2. Propor o calendário letivo. Conselho pedagógico 

3. Aprovar o calendário letivo. Presidente 
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Ação Responsabilidade 

4. Propor o número de admissões (para o 1.º ano e para os anos 

seguintes) e o número máximo de estudantes, por curso e condições de 

acesso. 

CTC 

5. Aprovar o número admissões e o número máximo de estudantes, por 

curso e condições de acesso. 
Presidente 

6. Negociar os campos de estágio/ensino clínico disponibilizados pelas 

instituições parceiras e os termos de realização dos mesmos. 
Coordenador do curso 

7. Formalizar os pedidos junto das instituições parceiras, dos campos de 

estágio/ensino clínico (indicando o número de estudantes e os períodos 

de realização). 

Presidente sob proposta do 

Coordenador do curso 

8. Serviço docente necessário ao desenvolvimento das atividades letivas:  

8.1. Enviar ao CTC, a informação necessária à elaboração do plano 

previsional das necessidades de serviço docente (PPNSD); 
UCP 

8.2. Elaborar o PPNSD e enviar ao presidente; CTC 

8.3. Aprovar o PPNSD e percentagem de tempo de alocação a projetos 

individuais propostos pelo presidente. Remeter ao CTC; 
Conselho de gestão 

8.4. Preparar o Planeamento do Serviço Docente (PSD); UCP / CTC 

8.5. Reconduzir ou designar os coordenadores de curso e de UC; CTC 

8.6. Aprovar o PSD; CTC 

8.7. Aprovar o PSD sob proposta do CTC; Conselho de gestão 

8.8. Homologar o PSD; Presidente 

8.9. Comunicar a lista dos coordenadores de curso e de UC ao GGC; SS-CTC 

8.10. Comunicar a lista dos coordenadores aos serviços internos 

(GDIAP, SAAE e CIT); 
GGC 

8.11. Decidir as UC de opção que vão funcionar; Coordenador do curso 

8.12. Elaborar a proposta de contratação de professores convidados, 

professores visitantes, de assistentes convidados, monitores e de 

preletores remunerados a apresentar ao CTC; 

UCP 

8.13. Aprovar as propostas de contratação; CTC 

8.14. Efetuar a contratação de acordo com o PO.04, se aplicável;  

8.15. Elaborar e aprovar o mapa do serviço docente (MSD); CTC 

8.16. Aprovar o MSD sob proposta do CTC; Conselho de gestão 

8.17.  Homologar o MSD; Presidente 

8.18.  Divulgar, anualmente, o MSD para cada uma das UCP’s, 

juntamente com a alocação dos docentes residentes e dos 

docentes associados (e das respetivas percentagens de trabalho 

no ensino e/ou na investigação), bem como o elenco das unidades 

curriculares. 

UCP/CTC 

9. Apresentar as necessidades correntes de consumíveis e equipamentos 

laboratoriais para uso nos laboratórios, ao coordenador dos laboratórios. 
Coordenador da UC 
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Ação Responsabilidade 

10. Comunicar as necessidades correntes de consumíveis e equipamentos, 

ao CGR-APR. 
Coordenador do GGLI 

11. Elaborar a matriz de horário das atividades letivas. Coordenador do curso 

12. Parametrizar os cursos. GGC 

13. Preparar a plataforma MOODLE para o novo ano letivo. CIT 

14. Preparar as fichas de UC (MOD.05).  Coordenador da UC 

15. Realizar a matrícula no curso e a inscrição às UC’s, conforme PG.05. SAAE 

16. Disponibilizar a plataforma de alocação de estudantes a turmas/locais de 

estágio conforme IT.25.   
CIT 

17. Validar a alocação dos estudantes às turmas. Coordenador do curso 

18. Planear e acompanhar o desenvolvimento do curso:  

18.1. Apresentar e analisar com os coordenadores das UC´s o 

planeamento geral do curso para o ano letivo; 
Coordenador do curso 

18.2.  Analisar as propostas de melhorias do ano letivo anterior e a 

forma de implementação; 

Coordenador da UCP (da UC) 

coordenador do curso 

18.3. Acompanhar o desenvolvimento científico e pedagógico das 

diferentes UC’s do curso; 

Coordenador do curso e 

coordenador da UCP (da UC) 

18.4. Identificar os estudantes que se distanciam do plano indicativo;  
Coordenador do curso 

 

18.5. Aconselhar os estudantes que se distanciam do plano indicativo e 

que aceitam integrar a proposta efetuada; 

Coordenador do curso 

e Presidente CP 

18.6. Apresentar propostas de alteração de metodologias pedagógicas, 

redefinição de objetivos e bibliografia; 

Coordenador da UC/  

Conselho pedagógico 

18.7. Apresentar a ficha da UC com proposta do regime de avaliação da 

UC; 
Coordenador da UC 

18.8. Aprovar os conteúdos e objetivos de aprendizagem das UC e 

respetivos regimes de avaliação; 
CTC 

18.9. Remeter ao GGC os conteúdos e objetivos de aprendizagem das 

UC e respetivos regimes de avaliação 
SS-CTC 

18.10. Propor os calendários de frequências e exames; Coordenador do curso 

18.11.  Aprovar os calendários de frequências e exames; Conselho pedagógico 

18.12.  Divulgar os mapas de frequências e de exames. GGC 

18.13. Encaminhar aos SAAE os conteúdos que constam das fichas das 

UC, incluindo conteúdos programáticos, bibliografia e objetivos. 
GGC 

19. Divulgar os conteúdos programáticos, objetivos, regime de avaliação, 

bibliografia recomendada para a UC na plataforma MOODLE. 
Coordenador da UC 

20. Monitorizar a divulgação dos conteúdos programáticos, objetivos, regime 

de avaliação, bibliografia recomendada de cada UC na plataforma 

MOODLE. 

Coordenador do curso 

21. Ocorrências extraordinárias:  

21.1. Proceder de acordo com IT.16 nas ocorrências de acidentes em 

ensino clínico. 
de acordo IT.16  
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Ação Responsabilidade 

22. Validar a escala europeia de comparabilidade de classificações (EECC) 

aplicável ao curso e a correspondência da classificação final do curso à 

mesma. 

Coordenador do curso 

23. Validar os conteúdos a inserir no suplemento ao diploma. Coordenador do curso 

24. Assegurar a atualização da informação do DTP do curso, de acordo com 

o IT.10. 
GGC 

25. Validar o conteúdo do DTP do curso. Coordenador do curso 

26. Elaborar o relatório anual de avaliação do funcionamento do curso, 

incluindo propostas de melhoria (MOD.16) com base nos relatórios das 

UC (MOD.15). 

Coordenador do curso 

27. Aprovar o relatório anual de avaliação do funcionamento dos cursos 

(MOD.16).  
CTC e CP 

28. Disponibilizar o relatório de avaliação do funcionamento dos cursos para 

discussão pública. 
GDIAP 

29. Homologar o relatório anual de avaliação do funcionamento dos cursos. Presidente 

30. Divulgar o relatório anual de avaliação do funcionamento dos cursos. GDIAP 

 

VI – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 Regulamento geral de frequência e avaliação. 

 Regulamento de atribuição de bolsas de mérito. 

 Regulamento do prémio estudante ESEP. 

 Regulamento do primeiro ciclo de estudos. 

 Regulamento do segundo ciclo de estudos. 

 Regulamento do planeamento e distribuição do serviço docente. 

 Despacho de calendário letivo. 

 PG.05 – Gestão académica. 

 PO.04 – Contratação de recursos humanos. 

 IT.10 – Dossiê técnico pedagógico dos cursos. 

 IT.16 – Ações a adotar em caso de acidentes pessoais. 

 IT.25 – Alocação de estudantes a locais de estágio. 

 MOD.05 – Ficha de unidade curricular. 

 MOD.15 – Relatório de avaliação e melhoria da UC. 

 MOD.16 – Relatório de avaliação de funcionamento dos cursos. 

 MOD.98 – Ficha curricular do docente. 
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