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REGULAMENTO DE FREQUÊNCIA, AVALIAÇÃO, 
TRANSIÇÃO DE ANO E PRECEDÊNCIAS 

 

CAPÍTULO I 

(Objectivo e âmbito) 

 

ARTIGO 1º 

O presente regulamento de avaliação tem por objectivo garantir, de forma adequada, 
coerente e uniforme, a formação científica e pedagógica dos alunos da ESEVC de 
acordo com os princípios que orientam a sua actividade no quadro do Ensino Superior 
Politécnico. 

 

ARTIGO 2º 

O presente regulamento aplica-se aos alunos das diferentes variantes e outras acções de 
formação, contempladas nos planos curriculares dos Cursos de Formação Inicial de 
Educadores de Infância, dos Professores do Ensino Básico e de outros cursos da 
ESEVC que, entretanto, venham a ser ministrados com grau académico de bacharelato 
ou licenciatura.  

 
  

CAPÍTULO II 

(Regime de assiduidade) 

 

ARTIGO 3º 

1 - A presença às aulas é obrigatória, considerando-se, para todos os efeitos, sem 
assiduidade numa dada disciplina o aluno cujo número de faltas seja superior a um 
terço (1/3) do número das aulas previstas no início do ano segundo o calendário 
escolar. 

2 - No caso da prática pedagógica serão considerados sem assiduidade os alunos que 
faltem a 1/10 das sessões práticas efectivamente realizadas. 
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3 - O cumprimento do regime de assiduidade é obrigatório para o aluno poder ser 
sujeito a qualquer modalidade de avaliação. 

4 - Os alunos que, nos termos deste artigo, tenham tido frequência às aulas numa dada 
disciplina, mas não tenham obtido aproveitamento na mesma, poderão, por 
determinação do docente da disciplina, ser dispensados da frequência de aulas no ano 
lectivo subsequente, sendo contudo obrigados à repetição da respectiva avaliação. 

4.1 - Os alunos que se encontrem na situação referida no ponto anterior deverão 
dirigir um requerimento (a entregar na secretaria) ao responsável da disciplina 
durante o primeiro mês de funcionamento da disciplina, apresentando a sua 
pretensão. 

5 - O disposto nos números anteriores fica condicionado pelas disposições relativas a 
prescrições e precedências constantes dos artigos 20, 21, 22 e 23 do presente 
regulamento. 

6 - Em casos devidamente fundamentados poderão ser relevadas as faltas. Para o efeito 
os alunos deverão dirigir um requerimento ao Presidente do Conselho Directivo, no 
prazo de cinco dias úteis após a última falta, que apreciará o pedido.  

7 - Os alunos trabalhadores-estudantes, os alunos militares e os alunos dirigentes 
associativos ficam abrangidos nesta matéria por legislação especial própria. O estatuto 
de aluno trabalhador-estudante deverá ser requerido até 31 de Outubro. 

 

ARTIGO 4º 

As presenças às aulas serão objecto de controlo, por parte do docente responsável pela 
leccionação da disciplina, através de folhas próprias para o efeito, a assinar pelos alunos 
em cada sessão. 

 

ARTIGO 5º 

As incompatibilidade de horários dos alunos repetentes deverão ser resolvidas, até 30 
dias após o início da leccionação das disciplinas, entre os docentes das disciplinas e os 
alunos, de acordo com as possibilidades decorrentes do tipo de avaliação que for 
decidida. 
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CAPÍTULO III 

(Modalidades de avaliação) 

 

ARTIGO 6º 

Existem três Épocas de Avaliação Final: a Época Normal, a Época de Recurso e a 
Época Especial. 

1 - Na Época Normal poderão ser definidas três modalidades de avaliação em 
alternativa, a saber: periódica, contínua e final. 

1.1 - A avaliação periódica refere-se unicamente às disciplinas anuais e é constituída 
por dois momentos de avaliação (frequências escritas) coincidentes com o final dos 
semestres.  

1.1.1 De acordo com o critério do docente responsável pela disciplina, a avaliação 
periódica poderá contemplar a substituição de uma das frequências por um ou mais 
trabalhos práticos ou teórico - práticos. 

1.1.2 - A informação das duas frequências ou de uma só, poderá ainda ser 
completada por tarefas ou trabalhos a realizar na aula. 

1.1.3 - Cada frequência incidirá sobre a matéria efectivamente leccionada no 
respectivo semestre. 

1.1.4 - Uma nota inferior a 7 (sete) valores na primeira frequência remete o aluno 
para avaliação final. Uma nota inferior a 7 (sete) valores na segunda Frequência 
remete o aluno para exame na época de Recurso. 

1.2 - A avaliação final consta de um exame a ser realizado no final do período de 
leccionação da disciplina, contemplando toda a matéria leccionada. 

1.2.1 - As disciplinas semestrais só admitem as modalidades de avaliação final ou de 
avaliação contínua.  

1.3 - . A avaliação contínua, admite a prestação de provas, trabalhos (escritos e orais), 
acompanhamento e contribuição individual ou em grupo na concretização do 
programa da disciplina. 

1.3.1 - As classificações obtidas em qualquer um dos momentos da avaliação 
contínua não estão sujeitas a uma nota mínima que remeta imediatamente o aluno 
para exame na época de Recurso. 
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1.3.2 - Caso o aluno não obtenha aprovação na avaliação contínua, será remetido 
para exame na época de Recurso. 

2 - Na Época de Recurso os alunos poderão realizar exames de todas as disciplinas a 
que se inscreverem. 

3 - A Época Especial destina-se aos casos de conclusão dos cursos, podendo ser 
realizadas no máximo duas disciplinas anuais ou quatro semestrais. 

4 - Do programa de cada disciplina deverão constar obrigatoriamente o(s) tipo(s) de 
avaliação proposto(s), bem como os critérios estabelecidos para o seu cumprimento e a 
forma de obtenção da classificação final, de forma a que o aluno possa optar entre eles 
esclarecidamente. 

 

ARTIGO 7º 

1 - Dada a natureza e a especificidade da Prática Pedagógica, do Seminário e das 
disciplinas organizadas em estruturas modulares, serão estabelecidos, no início de cada 
ano lectivo os regimes de avaliação, de acordo com as situações inerentes a cada 
disciplina.  

2 - A Prática Pedagógica e as disciplinas de Seminário, Tecnologia Educativa e Oficina 

das Actividades Tecnológicas não poderão ser objecto de exame final.  

Nas disciplinas de Seminário no caso de ter sido atribuída classificação negativa ao 

relatório final, este poderá ser reformulado e reapreciado nas épocas de avaliação 

posteriores: época de recurso e época especial. 

3 - No caso de disciplinas organizadas por módulos o programa deverá ser único, 
contendo as diferentes indicações relativas aos módulos disciplinares e expressando 
com todo o rigor o(s) método(s) de avaliação, bem como a forma de obtenção da 
classificação final. 
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CAPÍTULO IV 

(Opção pela modalidade de avaliação na época normal) 

 

ARTIGO 8º 

1 - No início do ano lectivo, o docente responsável por cada disciplina apresentará ao 
Conselho Científico e às turmas o respectivo programa, contendo informação 
detalhada sobre a(s) modalidade(s) de avaliação proposta(s), bem como os critérios 
estabelecidos para o seu cumprimento. 

2 - Caso seja proposta mais do que uma modalidade de avaliação para a época normal, o 
aluno deverá optar por uma delas, informando o docente da sua decisão por escrito. 

2.1 - Quando as modalidades de avaliação propostas contemplem a realização de 
frequências ou exame, o aluno poderá realizar a sua opção após a realização da 
primeira frequência, devendo neste caso informar por escrito o responsável da 
disciplina da sua opção de realização da segunda frequência ou da escolha do exame 
final, anulando assim a sua classificação na primeira frequência. 

  

CAPÍTULO V 

(Frequências e exames) 

 

 ARTIGO 9º 

1 - As provas de frequência ou exame incidirão sempre sobre a matéria efectivamente 
leccionada.  

2 - A matéria sobre que versam e os elementos de consulta, eventualmente utilizáveis, 
são previamente determinados pelo docente da disciplina e comunicados aos alunos 
com a antecedência mínima de um mês da data da realização das provas. 

3 - Aos alunos deverá ser facultada a consulta das provas de avaliação já corrigidas, 
sempre que aqueles o solicitem. 

4 - Cada aluno não pode realizar mais de uma prova por dia, relativamente ao ano em 
que se encontra inscrito. 

5 - Será assegurado o carácter pessoal da execução de todas as provas de avaliação. 
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6 - Os exames realizados poderão ser constituídos por prova escrita, prova escrita e oral 
ou prova oral. 

6.1 - No caso de existência de prova escrita e prova oral os alunos poderão ser 
dispensados da prova oral desde que aprovados na prova escrita (10 valores). 

6.2 - Nestes casos, o aluno é admitido à prova oral com o mínimo de oito valores e 
meio (8.5) . A prova oral deverá ter lugar após 48 horas da afixação do resultado da 
prova escrita. 

6.3 - Nestes casos a nota final será a média da prova escrita e da prova oral. 

7 - Todas as notas de classificação final deverão ser arredondadas à unidade mais 
próxima. 

8 - Considera-se aprovado em exame o aluno que obtenha classificação final igual ou 
superior a 10 (dez) valores . 

9 - A falta - mesmo que justificada - ou desistência a uma das frequências ou a não 
realização de qualquer outra prova é, para os devidos efeitos, equivalente a 0 (zero) 
valores. 

 

ARTIGO 10º 

1 - O aluno pode requerer melhoria de nota na época normal ou de recurso de avaliação 
da disciplina, antes da obtenção do certificado definitivo da licenciatura. A 
classificação obtida em prova prestada para melhoria de nota substitui a anterior 
apenas quando lhe seja superior. 

2 - Só poderão ser realizadas duas provas de melhoria de nota por disciplina, 
entendendo-se por isso a presença do aluno a exame. 

3 - Os conteúdos dos exames de melhoria de nota serão os referentes ao ano escolar em 
que ela é solicitada. 

4 - Os requerimentos a solicitar melhoria de nota devem ser presentes à Secretaria da 
Escola nos prazos estipulados no calendário escolar. 

5 - O total de disciplinas previsto no ponto 2 do artigo 6º do presente regulamento não 
compreende os exames a efectuar com a finalidade de melhoria de nota. 

6 - Após aprovação em todas as disciplinas do curso, o aluno poderá requerer um 
certificado provisório se pretender realizar melhorias de notas até ao final do ano 
lectivo seguinte. 

7 - O estipulado no ponto anterior não altera o ponto 2 deste artigo. 
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8 - As disciplinas realizadas por equivalência são também passíveis  de melhoria de 
nota, nos termos deste artigo. 

  

CAPÍTULO VI 

(Revisão de provas) 

 

ARTIGO 11º 

1 - Só há lugar ao pedido de revisão da prova escrita dos exames. 

2 - A revisão é feita pelo docente da cadeira e por dois docentes designados pelo 
Departamento onde se integra a disciplina. 

3 - O pedido de revisão, devidamente fundamentado, deve ser apresentado, por escrito, 
na secretaria da ESEVC nos cinco dias imediatos à publicação dos resultados. 

4 - Da decisão da revisão não há recurso. 

  

CAPÍTULO VII 

(Publicação)  

 

ARTIGO 12º 

É obrigatória a afixação do calendário das provas de Frequências e dos Exames da 
época normal, tanto para as disciplinas anuais como para as disciplinas semestrais, com 
a antecedência mínima de um mês.  

 

ARTIGO 13º 

É igualmente obrigatório a afixação dos resultados das diferentes provas nos prazos 
estipulados no calendário escolar, devendo as pautas conter a assinatura do regente da 
disciplina. 
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ARTIGO 14º 

No caso dos trabalhos complementares ou de substituição previstos no presente 
regulamento, as suas classificações devem igualmente ser públicas. 

 

ARTIGO 15º 

A modalidade de avaliação contínua deve contemplar uma informação permanente ao 
longo do ano sobre a progressão do aluno. 

  

CAPÍTULO VIII 

(Nota final do curso) 

 

ARTIGO 16º 

A nota final do curso será a média aritmética ponderada, expressa em valores inteiros na 
escala de 0 (zero) a 20 (vinte), de todas as disciplinas (anuais e semestrais) que integram 
o plano curricular. 

 

 ARTIGO 17º 

Os coeficientes de ponderação serão fixados pelo Conselho Científico ouvido o 
Conselho Pedagógico. 
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CAPÍTULO IX 

(Inscrições) 

 

ARTIGO 18º 

O número máximo de disciplinas em que é permitido a inscrição em cada ano lectivo é 
igual ao número de disciplinas do ano curricular em que o aluno se inscreveu mais duas 
anuais ou quatro semestrais. 

 

ARTIGO 19º 

Uma vez inscrito numa determinada disciplina, o aluno que desistir da mesma em 
qualquer altura do ano será considerado reprovado nessa disciplina. 

  

 

CAPÍTULO X 

(Prescrições) 

 

ARTIGO 20º 

Nenhum aluno poderá frequentar o curso em que está inscrito mais do que um período 
de tempo total igual ao dobro de anos lectivos do respectivo curso. 

 

ARTIGO 21º 

Os alunos trabalhadores-estudantes e os alunos militares são abrangidos nesta matéria 
por legislação especial . 
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CAPÍTULO XI 

(Precedências) 

 

ARTIGO 22º 

Não há precedências. 

  

 

CAPÍTULO XII 

(Equivalências) 

 

ARTIGO 23º 

Os pedidos de equivalências são feitos para disciplinas. 

 

ARTIGO 24º 

Os requerimentos dos pedidos a que se refere o artigo anterior deverão dar entrada nos 
serviços da Secretaria da ESEVC até ao dia 15 de Novembro de cada ano lectivo, 
devidamente instruídos com certidão de aproveitamento e classificação quantitativa (de 
0 zero a 20 vinte valores), carga horária semanal, periodicidade lectiva (anual, semestral 
ou modular) e programa devidamente autenticado pela instituição formadora. 

 

ARTIGO 25º 

Os requerimentos que não obedeçam aos requisitos estipulados pelo artigo anterior 
serão liminarmente indeferidos. 

 

ARTIGO 26º 

O Conselho Científico designará uma Comissão Permanente para avaliar os pedidos de 
equivalências composta por professores representativos de todas as áreas científicas. 
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ARTIGO 27º 

 As decisões serão tornadas públicas por edital a afixar até ao dia 5 de Dezembro, 
cabendo recurso das mesmas para o plenário do Conselho Científico no prazo de 48 
horas. 

 

 

CAPÍTULO XIII 

(Disposições finais) 

 

ARTIGO 28º 

O presente Regulamento entra em vigor a partir do ano lectivo de 2005/2006 e poderá 
ser alterado no início de cada ano escolar, de acordo com propostas apresentadas pelos 
Departamentos da ESEVC e ouvido o Conselho Pedagógico, ou pelo Conselho 
Pedagógico, e aprovadas pelo Conselho Científico.  

 

ARTIGO 29º 

As situações omissas no presente regulamento serão decididas pelo Conselho Científico, 
ouvido o Conselho Pedagógico. 

  

 

 

Aprovado Conselho Cientifico 

23 de Maio de 2007 
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