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Regulamento Interno 
Cursos de Licenciatura 

 
CAPÍTULO I 

ADMISSÃO E MATRÍCULA 
 

Artigo 1.º 
(Requisitos gerais) 

 
1. A admissão aos cursos de licenciatura da Escola das Artes (EA), além das habilitações 

literárias do candidato,  terá em conta as suas aptidões  artístico-criativas,   a  sua 
maturidade  psicológica  e idoneidade moral. 

§ único: Os alunos candidatos  aos cursos  de licenciatura  da EA poderão  ser sujeitos a 
uma Prova de Pré-requisito com carácter eliminatório  e para seriação, 
independentemente  das condições de acesso que apresentem. 

 

Artigo 2.º 
(Admissão ao 1º Ano) 

 
1. Serão admitidos a candidatos da EA todos os alunos que reúnam as condições gerais de 

acesso ao  ensino superior  em qualquer das  áreas  de estudos  do 12° Ano de 
escolaridade  ou equivalente. 

2. Consideram-se condições especiais de acesso: 
a) Quando  o  candidato  está  habilitado  com o  grau  de Bacharelato,  de 
Licenciatura  ou equivalente, de uma instituição de ensino universitário  ou politécnico 
reconhecida; 
b) Quando o candidato tiver aproveitamento em duas disciplinas  anuais ou quatro 
semestrais de qualquer curso superior, pedindo transferência de curso; 
c) Quando o candidato tem mais de 23 anos. 

 

Artigo 3.º 
(Inscrição para a prova de Pré-requisito) 

 
A inscrição para a prova de Pré-requisito, quando aplicável, faz-se nos Serviços 

Académicos da EA, nos termos da regulamentação fixada nos respectivos suportes 
informativos. 

 

Artigo 4.º 
(Admissão do candidato) 

 
1. Ponderados  os requisitos  dos artigos 1° e 2º, a  Direcção da  EA publicará  a lista  dos  

candidatos admitidos ao ano lectivo em curso. 
2. O  candidato  só  pode inscrever-se  num dos  Cursos  de Licenciatura   para  os  quais  

se candidatou. 
3. A aprovação nos Pré-requisitos é válida para o ano lectivo em curso e para o seguinte, 
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caso o Aluno pretenda. 
 

Artigo 5.º  
(Matrícula) 

 
1. O candidato admitido matricula-se nos Cursos de Licenciatura  da EA, mediante  a 

entrega  da documentação requerida  e o pagamento  da  taxa estabelecida, observados  
os  prazos estipulados. 

2. A matrícula é renovada anualmente, observados os prazos legais. 

 
Artigo 6.º  

(Equivalências) 
 
1. Pode ser concedida  equivalência  às unidades curriculares frequentadas com 

aproveitamento, em estabelecimentos de ensino superior reconhecidos pela UCP. 
2. As equivalências são concedidas pelo Conselho Científico  da Escola, mediante proposta 

do coordenador do curso com base no regulamento de creditação da EA. 
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CAPÍTULO II  

DOS DISCENTES 
 
 

Artigo 7.º 
(Tipos de Alunos) 

 
1. Nos Cursos de Licenciatura  da EA há alunos ordinários, visitantes e ouvintes. 

a) O aluno ordinário  pretende obter o grau do Curso em que está matriculado e 
frequenta unidades curriculares e seminários de cada semestre ou ano académico. 
b) O aluno visitante  frequenta  algumas unidades curriculares do respectivo Curso, 
ao abrigo de um convénio de intercâmbio universitário. 
c) O ouvinte,  não sendo aluno, inscreve-se, numa ou mais unidades curriculares do 
Curso, quando devidamente autorizado pela Direcção  da EA. 

 

Artigo 8.º 
(Direitos e deveres dos alunos e dos ouvintes) 

 
1. Os  direitos  e deveres  dos  alunos ordinários  e visitantes  da  EA são  os  que constam  

dos Estatutos da Universidade Católica Portuguesa (EUCP). 
2. Os alunos encontrarão  na Escola um espaço adequado para actividades lectivas, para o 

estudo individual e comum, para contacto  com os docentes e para a organização  de 
acções entre os vários cursos. 

3. Qualquer forma de apresentação pública de trabalhos curriculares realizados por alunos 
da EA carece  de autorização  expressa  da  Direcção,  sob  pena de procedimento 
disciplinar.  Essa autorização deverá ser solicitada com a antecedência mínima de uma 
semana. 

4. Os ouvintes têm os mesmos deveres dos alunos e o direito de assistir às aulas das 
unidades curriculares em que se inscreveram, sem acesso ao respectivo  processo de 
avaliação. No final, se tal for solicitado, ser-lhes-á conferido o respectivo certificado de 
assistência. 

Artigo 9.º 
(Desvinculação da Universidade) 

 
1. Poderão ser desvinculados da Universidade os alunos que: 

a) Não  tenham obtido aprovação  na mesma unidade  curricular,  em três inscrições 
à unidade curricular; 
b) Não  tenham obtido  aprovação  em nenhuma  unidade  curricular,  em dois  
semestres consecutivos, tratando-se de alunos ordinários; 
c) Forem disciplinarmente  punidos com a sanção de exclusão. 

2. As alíneas 1.a) e 1.b) deste artigo não terão aplicação quando for apurado em inquérito 
que a não aprovação ocorreu por motivos justificados. 
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Artigo 10.º 
(Regime de Trabalhador Estudante) 

 
1. Com vista à aplicação do estatuto de trabalhador estudante (lei nº 116/97 de 4 de 

Novembro) aos cursos da EA, considerando  a especificidade do tipo de ensino  aí 
ministrado, bem como o Despacho AD – 004/2001 da Reitoria da UCP, determina-se o 
seguinte: 

a) O aluno que pretenda usufruir do estatuto de trabalhador estudante, durante o ano 
lectivo em que se matricula, deverá apresentar na secretaria da Escola um 
requerimento dirigido ao Director, acompanhado do comprovativo  da sua qualidade 
de trabalhador, bem como de documento comprovativo   dos  seus descontos  para  
Segurança Social e Seguro  de Acidentes de Trabalho, reportados, no mínimo, ao 
início de cada semestre lectivo. 
b) O estatuto de trabalhador estudante deverá ser requerido no acto da inscrição  em 
cada semestre,  sendo  indeferidos  todos  os  requerimentos  submetidos  em 
qualquer outro momento.  Esta determinação pode ser relevada para os alunos que 
se matricularem pela primeira  vez na Escola. 
c) Relativamente  ao  regime de faltas,  conforme o nº 1 do artigo  2º do despacho  
AD-004/2001 da Reitoria da Universidade Católica, ao trabalhador estudante é 
aplicada  a regra geral, podendo faltar a 1/3 das aulas das unidades curriculares que 
está a frequentar. 
d) Sempre que os docentes considerem  necessário  ao processo  de aprendizagem  
e/ou ao processo de avaliação,  o trabalhador estudante  pode ter aulas  de 
compensação ou um regime tutorial a definir caso a caso. 
e) O trabalhador estudante  tem direito a mais  um recurso por ano, relativamente  
aqueles que estão previstos no regulamento. 
f) Ao trabalhador estudante é-lhe facultado o acesso à época  especial  de Setembro 
(prevista para conclusão do Primeiro Ciclo), podendo realizar exame a uma unidade 
curricular a que esteja inscrito  nesse ano lectivo. 
g) O aluno, trabalhador estudante, que pretenda  fazer exames na época especial, ou 
usar o recurso extraordinário,  terá de fazer,  novamente,  prova  de tal qualidade,  
através  da apresentação  dos  comprovativos   referidos   na   alínea   a),   
reportados,   no  mínimo,    à totalidade  do ano  lectivo em curso.  Estes documentos   
devem ser  apresentados nos serviços académicos da EA, sob pena de não poder 
realizar exames. 
h) A inscrição  para a realização  de exame  na época especial, está sujeita  à taxa de 
inscrição para época de recurso. 

 

Artigo 11.º 
(Regime de Tutoria) 

 
1. O  regime de Tutoria  na  EA aplica-se  mediante   o  despacho  positivo  de requerimento 

cumprindo-se as seguintes  situações: 
a) Quando o aluno tem que frequentar uma unidade curricular em atraso e não têm 
horário disponível; 
b) Quando  o aluno  frequentou um programa  de mobilidade  internacional  e não  lhe 
foi concedida equivalência a uma determinada  unidade curricular; 
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2. O regime de Tutoria é pago pelo aluno, excepto quando resultante do exposto na alínea 
b) do número anterior. 

 

Artigo 12.º 
(Bolsas de Mérito) 

 
1. A Escola das Artes atribui isenção total ou parcial de propinas, durante o primeiro ano das 

licenciaturas,  aos alunos com as médias de candidatura  mais elevadas. 
2. Para este efeito determina-se que  o número de bolsas a atribuir e as condições 

específicas de atribuição são definidos pela Direção, em cada ano letivo, antes do início 
da fase de candidaturas.  

3. A continuidade da atribuição da bolsa para os anos académicos seguintes é definida 
anualmente pela Direcção. 
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CAPÍTULO III 

 
ORGANIZAÇÃO ACADÉMICA E REGIME DE FALTAS 

 

Artigo 13.º 
(Organização Curricular) 

 
1. A organização dos Cursos de Licenciatura  da EA obedece aos planos de estudos 

estabelecidos pelo Conselho  Científico da  EA, em conformidade  com o processo  de 
Bolonha  tal como regulamentado legalmente. 

a) A estrutura curricular dos Cursos  de Licenciatura  da EA tem uma duração de 3 
anos lectivos perfazendo um total de 180 ECTS, organizados da seguinte forma: 

I. Licenciatura em Arte-Conservação e Restauro; 
II. Licenciatura em Som e Imagem com três ramos: Produção de Vídeo, 
Produção de Áudio ou Produção Multimédia. 

b) O acesso às variantes dos cursos  de Licenciatura  da EA é condicionado   a um 
número mínimo e máximo de alunos,  a determinar pela Direcção  em cada ano 
lectivo,  tendo em conta o número  de alunos de cada Curso; 

 

Artigo 14.º 
(Regime semestral) 

 
 
1. Os Cursos de Licenciatura  da EA são organizados por semestres. 
2. O primeiro semestre desenvolve-se entre Setembro / Outubro e Janeiro / Fevereiro e o 

segundo semestre entre Fevereiro e Junho / Julho. 
3. Cada semestre contempla  um período curricular,  um período de execução  e entrega  de 

projectos e um período de avaliação. 

Artigo 15.º  
(Regime de faltas) 

 
1. De acordo  com os EUCP, o ensino nos Cursos  de Licenciatura  da EA obedece ao 

regime presencial. 
2. No Curso de Licenciatura em Som e Imagem, o limite de faltas segue o regime geral para 

todas as unidades curriculares,  ou seja, é de um terço das aulas de acordo com o 
Calendário Académico. 

3. No  Curso de Licenciatura  em Arte-Conservação  e Restauro,   as unidades curriculares 
teóricas seguem o regime geral, ou seja, o limite de faltas é de um terço das aulas 
leccionadas,  e as unidades  curriculares  teórico-práticas  e práticas têm um regime 
especial, ou seja, o limite máximo de faltas é de um quarto das aulas leccionadas. 

4. Sendo  a assiduidade  um elemento  integrante  da Avaliação Permanente,  deverão  os 
alunos apresentar sempre, um documento oficial justificativo das suas faltas, o qual não 
as relevando, constituirá  um factor determinante para uma maior objectividade   na 
avaliação da unidade curricular. 
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Artigo 16.º 
(Tipos de Unidades curriculares) 

 
1. As unidades curriculares  dos planos de estudo  das licenciaturas  da EA podem ter um 

carácter teórico, prático, teorico-prático, de orientação tutorial ou de seminário. 
 

Artigo 17.º 
(Prazos Regulamentares dos Serviços Académicos) 

 
 
1. Deve ser feita até ao inicio das aulas a entrega de Requerimentos relativos a:  

a) Frequência excepcional de unidades curriculares com precedências; 
b) Frequência de unidades extracurriculares; 
c) Frequência de unidades curriculares de um ano diferente do da matrícula; 
d) Mudança de inscrição em unidades curriculares opcionais; 
e) Pedidos de Equivalência; 
f) Outras situações de carácter excepcional. 

2. Deve ser cumprido o prazo limite de duas semanas, após o início das aulas, para entrega  
de Requerimentos para anulação de disciplinas. 

3. Deve ser cumprido o prazo limite de duas semanas, após o término das aulas, para 
entrega  de Requerimentos por perda de frequência. 

4. Durante o período lectivo o prazo limite para apresentação de justificação de faltas é de 2 
semanas após a falta. 

5. Ultrapassados  3 dias  úteis  após  o término das aulas não  serão  aceites  requerimentos  
de justificação de faltas. 

6. O prazo limite para inscrição em exames de recurso e melhoria de classificação é até 3 
dias úteis antes da data do exame. 

7. Ultrapassados estes prazos os Requerimentos não poderão ser aceites pelos serviços. 
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CAPITULO IV  
PROGRESSÃO CURRICULAR 

 

 
Artigo 18.º 
(Inscrições) 

 
 
1. A inscrição  faz-se no início de cada semestre  lectivo,  nos  prazos  fixados  pelos  

Serviços Académicos. 
2. A inscrição  dos  alunos  faz-se para  cada unidade  curricular  do respectivo  ano. A 

inscrição noutras unidades curriculares carece de autorização da Direcção. 
3. A inscrição nos seminários e unidades curriculares opcionais  está condicionada  a um 

número limite de inscrições fixado para cada seminário ou unidade curricular opcional. 
4. Na escolha de unidades curriculares opcionais é dada prioridade proporcionalmente  ao 

ano lectivo em que o aluno está inscrito, obedecendo-se  a um sistema de rotatividade de 
grupos dentro de cada ano. 

5. As inscrições  efectuadas no prazo de uma semana após o limite da data fixada são 
oneradas com sobretaxa de 100%. 

6. As inscrições incorrectas devem ser rectificadas dentro do prazo estabelecido pelos 
Serviços, findo o qual, são consideradas nulas. 

7. Aos alunos com propinas em atraso é vedada a inscrição  no semestre seguinte. 

 
Artigo 19.º  

(Precedências) 
 
1. Não poderá inscrever-se numa unidade curricular, o aluno que não tenha obtido 

previamente aprovação  nas unidades curriculares que forem consideradas precedentes 
daquela. 

2. As precedências entre unidades curriculares estão publicitadas no site da Escola das 
Artes nos Planos de Estudos. 

Artigo 20.º 
(Condições para a passagem de ano) 

 
1. Transitam para o ano seguinte os alunos que obtiverem pelo menos 45 ECTS, dos 

créditos anuais acumulados. 
2. Os créditos correspondem  também à ponderação a ter em conta no cálculo da média 

final de cada ano. 
 

Artigo 21.º  
(Prescrições) 

 
1. Prescreve numa unidade curricular o aluno que se encontre  nas condições dispostas no 

Artigo 9º,  alínea a).   
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Artigo 22.º  
(Anulação da inscrição) 

 
1. O aluno pode requerer  à Direcção  da EA a anulação da inscrição semestral, ficando 

dispensado do pagamento  das propinas  dos  meses seguintes, sendo  considerada  
como data limite submeter o respectivo requerimento o dia 10 de cada mês. 
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CAPÍTULO V 
 

AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS 
 

Artigo 23.º  
(Princípios gerais) 

 
1. Aos  alunos  inscritos  na  EA assiste  o direito à  avaliação   de conhecimentos   das 

unidades curriculares com frequência válida. 
2. Não é lícita a admissão a exames nem a aprovação,  dos alunos que não satisfaçam o 

mínimo de presenças  às aulas estipulado no artigo 15º deste Regulamento. 
3. Os requerimentos submetidos à Direcção,  cuja matéria verse sobre a regularização 

do acesso ao processo de avaliação e às épocas  de exame, devem dar entrada nos 
Serviços Académicos até  ao  prazo limite de 2 semanas  após  o término das  aulas.  
Passado  este  prazo os requerimentos serão liminarmente indeferidos. 

4. A avaliação  de conhecimentos  deve referir-se  sempre  aos conteúdos  da unidade  
curricular, leccionados no ano em curso. 

5. A avaliação de conhecimentos  em todos os Cursos de Licenciatura  da EA é feita pelo 
conjunto de avaliação permanente  com  exame  final  ou por  avaliação permanente  
com frequências  ou através  de avaliação contínua. Desta forma é verificada,   não  
apenas  a  aquisição  analítica  e progressiva  dos conhecimentos  ao longo do 
semestre  (avaliação permanente),   mas também  a capacidade de síntese de que o 
aluno é capaz, indicativa de que os conhecimentos adquiridos se traduzem em 
competências efectivas (exame final, frequências, projectos, trabalhos finais). 

6. A avaliação permanente   será  sempre  integrada  na  determinação   da  nota final  
da  unidade curricular, mesmo quando esta só é concluída na época de recurso e 
extraordinária. 

7. Os  docentes  deverão  estimular  os  alunos  para  a apresentação  pública  dos  seus 
trabalhos, como elemento  integrante  da avaliação permanente. 

8. Os  meios  concretos  de avaliação  são  escolhidos   pelo docente, em articulação  
com as orientações  do Conselho Científico da EA, tendo em conta o número de 
alunos,  a natureza  da unidade curricular e o método adoptado. 

9. O docente deve entregar  aos  alunos,  na  primeira aula  de cada semestre,  o 
programa  da unidade curricular contendo: 

a) Os conteúdos programáticos; 
b) Objectivos e competências  a adquirir; 
c) Bibliografia; 
d) Metodologias de ensino e critérios de avaliação; 
e) Calendarização das sessões e dos momentos de avaliação. 

 

Artigo 24.º  
(Avaliação Permanente) 

 
1. Por avaliação permanente  entende-se a apreciação do trabalho do aluno ao longo do 

semestre. 
2. Os  meios  a usar  para o processo de avaliação permanente  devem  ter em 
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consideração  o número de alunos e a especificidade  de cada unidade curricular. 
3. Entre os vários elementos integrantes da avaliação permanente,  são de salientar os 

seguintes: 
a) Assiduidade; 
b) Trabalhos escritos; 
c) Resumos; 
d) Leituras; 
e) Participações orais; 
f) Apresentação pública de trabalhos de investigação e artísticos; 
g) Projecto  artístico  audiovisual  (criação  artística  original,  expressa  em 
linguagem audiovisual). 

4. O factor de ponderação  da avaliação permanente  no conjunto  da avaliação dos 
alunos fica ao critério dos  docentes, devendo  ter um valor  mínimo de 10%  para   as  
unidades curriculares teóricas e 40 % para as unidades curriculares teorico-práticas e 
práticas. 

5. Os docentes deverão indicar a nota da avaliação permanente  aos Serviços 
Académicos da EA até ao início do período de exames. 

6. A afixação da nota da avaliação permanente  será feita, pelo menos, 48 horas antes 
da data do exame da respectiva unidade curricular. 

 

Artigo 25.º  
(Exame Final) 

 
1. O  exame final  das  unidades  curriculares  dos  Cursos  de Licenciatura   da  EA pode 

ter  as seguintes modalidades: 
a) Prova escrita; 
b) Prova escrita seguida de prova oral obrigatória; 
c) Prova pública com respectivo júri de avaliação. 

2. Há uma época  normal de exames,  com uma única  chamada,  realizada  em dois  
períodos diferentes do ano lectivo: 

a) No final do 1º semestre,  para as unidades curriculares semestrais leccionadas 
nesse semestre. 
b) No final do 2º semestre,  para as unidades curriculares semestrais leccionadas 
nesse semestre. 

3. Há uma época  de recurso,  no final  de cada época  normal,  para  os  alunos  que 
tenham reprovado ou faltado em épocas anteriores. 

4. O número máximo de exames que os alunos podem  realizar  em cada época  de 
recurso é quatro, com um máximo anual de seis unidades curriculares semestrais. 

5. Há épocas especiais em Setembro  e Dezembro,  para conclusão das Licenciaturas. 
6. No total das épocas especiais, os alunos podem  prestar provas  a um máximo de 

duas unidades curriculares. 
7. Os alunos que não compareçam  às provas  escritas ou orais  nas datas que são 

estabelecidas para cada época, não dispõem de outra oportunidade de prestação de 
provas nessa época. 

8. Podem, todavia, ser autorizados  a título excepcional,  pela Direcção da EA,  a prestar 
provas escritas ou orais noutras  datas,  dentro da respectiva  época  de exames, os 
alunos  que comprovem devidamente, o impedimento pelos motivos seguintes: 

a) Falecimento de familiar, quer seja cônjuge  ou parente ou afim em qualquer 
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grau da linha recta ou no segundo ou terceiro grau da linha colateral; 
b) Parto; 
c) Doença que exija internamento  ou doença infecto-contagiosa; 
d) Tratamentos em datas fixas, sob pena de grave risco para a saúde; 
e) Ordens de autoridade   pública,  que representem  um impedimento acidental  e 
transitório. 

9. A autorização prevista na alínea anterior deve ser requerida à Direcção da EA, 
fundamentada e devidamente  documentada,  antes da data afixada para a prestação  
da prova  ou, não sendo isso possível, dentro do prazo de três dias úteis a contar 
daquela data. 

10. Adicionalmente o Docente pode solicitar a realização de uma prova oral 
complementar para os alunos que no Exame Final tenham reprovado  com nota 
superior ou igual a 8 valores. 

 

Artigo 26.º 
 (Inscrição para exame) 

 
1. A inscrição  para exame faz-se nas datas fixadas pelos Serviços Académicos  da EA e 

conforme o Artigo 17º. 
2. A inscrição para exame na época de recurso  ou nas épocas especiais está sujeita a 

taxa. 
3. As inscrições incorrectas, devem ser rectificadas no prazo estabelecido pelos 

Serviços, findo o qual, são consideradas nulas. 
 

Artigo 27.º 
(Avaliação por Frequências) 

 
1. No regime de avaliação  por frequências, os alunos devem ser sujeitos,  no mínimo, a 

duas frequências. 
2. É requerida  a nota mínima de 5 valores para ter acesso às frequências  seguintes. 
3. A falta a uma das frequências  implica  a reprovação   à unidade  curricular, tendo que 

ser feita avaliação através de exame de recurso. 
 

Artigo 28.º 
 (Avaliação Contínua) 

 
1. Entende-se por avaliação contínua o conjunto de elementos que permite  ao docente, 

ao longo do semestre, acompanhar e verificar a aquisição  progressiva  de 
conhecimentos por parte do aluno, bem como avaliar das suas competências  nas 
áreas abrangidas pela respectiva  unidade curricular.  

2. A avaliação contínua deve integrar todo um conjunto de elementos de avaliação que 
pode ser constituído,  para além do estipulado no número 3 do artigo  24º, por um 
trabalho  final em forma de projecto artístico ou outra, ou por um número de provas  a 
determinar pelo docente (nunca superior a duas por semestre), devendo a última, 
obrigatoriamente, incluir a totalidade da matéria  a que diz respeito  a unidade 
curricular. 

3. O acesso  à época  de recurso ou épocas especiais, para os alunos  em regime de 
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avaliação contínua,   está  condicionada    a  uma nota mínima de 7  valores,   sem  o  
que, terão obrigatoriamente que voltar a frequentar a unidade  curricular. 

4. Nas unidades curriculares que em virtude  dos seus conteúdos e métodos de 
leccionação, bem como o método específico de avaliação, não  seja possível  a 
realização  de recurso na época normal, o acesso à época de recurso  rege-se por 
normas próprias: 

a) Os alunos inscrevem-se, nestas unidades curriculares,  nas épocas de recurso 
do 1º ou do 2º semestre; 
b) A entrega  de trabalhos  ou projectos  finais,  é sempre  feita na  época  
especial  de Setembro,  em data a fixar pelo docente em coordenação com os 
Serviços; 
c) A necessidade de acompanhamento e os limites de tempo para a execução do 
projecto, são considerados pelo docente e comunicados aos alunos. 

 

Artigo 29.º  
(Constituição de Júris de Avaliação) 

 
1. Na  avaliação  de unidades  curriculares  que exijam  provas  públicas  de exame será  

sempre constituído um Júri de Avaliação, que terá no mínimo,  a seguinte constituição:  
o Professor  da Unidade curricular, o Director da EA ou alguém por ele delegado e um 
professor convidado de reconhecido mérito na área de estudos em avaliação. 

 

Artigo 30.º  
(Calendário de provas) 

 
1. Os calendários de provas escritas são elaborados  pelos Serviços Académicos  em 

articulação com a Direcção  da EA. 
2. Os calendários de provas são publicados com a seguinte antecedência: 

a) Época de exames do 1º semestre, até ao início das férias de Natal. 
b) Época de exames do 2º semestre, até ao início das férias da Páscoa. 

3. Uma vez aprovados  e publicados,  os  calendários  de provas  só  podem ser  
alterados,  por determinação  da Direcção. 

 

Artigo 31.º  
(Escala classificativa) 

 
1. O resultado  da avaliação de conhecimentos é expresso numa classificação numérica 

de zero a vinte valores. 
2. No apuramento  final dos resultados  da avaliação, as classificações são sempre 

arredondadas  às unidades. 
3. As classificações  finais  do grau  de Licenciado   são,  de acordo  com o Despacho  

Reitoral NR/R/0305/2007, as seguintes: 
10 a 13 – suficiente (rite) 
14 e 15 – bom (feliciter) 
16 e 17 – muito bom (magna cum laude) 
18 a 20 – excelente (summa cum laude) 

 



 

17 
 

Artigo 32.º 
(Objecto  das provas de exame final) 

 
1. As provas de exame final incidem sobre toda a matéria  leccionada  e sumariada no 

ano lectivo em que as mesmas  são  prestadas   e constantes  de elementos  de 
estudo   à disposição  dos alunos. 

2. O disposto no número anterior aplica-se aos exames de alunos repetentes,  a não ser 
que o exame se realize em épocas especiais anteriores à conclusão  da leccionação  
nesse ano lectivo. 

 

Artigo 33.º 
(Admissão  a provas de exame final) 

 
1. São admitidos  à prova escrita de exame final os alunos que não hajam perdido a 

frequência  por motivo de faltas,  bem como os  que, havendo reprovado  em épocas  
anteriores,  não  estejam impedidos de repetir a prestação de exames nos termos do 
artigo 21º. 

 

Artigo 34.º 
(Prova escrita) 

 
1. A prova escrita tem a duração  máxima  de duas horas, com uma tolerância de trinta 

minutos, salvo se o carácter específico da unidade curricular exigir outras 
determinações. 

2. Um aluno que entre na  sala  depois  do momento em que o enunciado  da prova  
escrita  é distribuído não pode realizar a prova. 

3. A ausência momentânea  do aluno, da sala onde decorre a prova apenas poderá  ser 
autorizada a título excepcional em casos devidamente justificados, devendo o facto 
ser registado na folha de ocorrências e na prova do aluno. 

4. Consideram-se reprovados os alunos que desistam no decurso da prova escrita de 
exame final ou sofram  anulação de exame por práticas fraudulentas. A decisão de 
anulação compete  ao vigilante, de acordo com os critérios estabelecidos. 

5. Pode ser  determinado  pelo Docente e no início do Semestre, constando  no 
programa,   a exigência  de uma nota mínima numa prova  escrita  para que o aluno  
obtenha  aprovação  à unidade curricular. 

 

Artigo 35.º  
(Correcções e consulta de provas) 

 
1. As notas  das provas  escritas  de exame final serão afixadas no prazo máximo de 

duas semanas após a sua realização. 
2. Os alunos têm o direito de consultar as suas provas escritas, mediante  solicitação  

para o efeito e na presença de um docente da unidade curricular. 
3. A título excepcional  os  alunos podem solicitar  por requerimento à  Direcção da  EA 

uma reapreciação  da sua nota, ficando a partir desse momento  e até ao despacho 
do requerimento, impedido de se inscrever   em qualquer  prova  de recurso ou subida  
de nota à  respectiva unidade curricular. 
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Artigo 36.º  
(Classificação final) 

 
1. Considera-se aprovado o aluno que obtenha a classificação final mínima de 10 
valores. 

 
Artigo 37.º 

(Defesa de Classificações) 
 
1. Os  alunos que obtenham   classificações iguais ou superiores   a 16 valores, poderão 

ter que realizar uma prova oral complementar,  para efeitos de defesa de nota, desde 
que tal tenha sido expressamente decidido pelo docente da unidade curricular. 

 

Artigo 38.º  
(Melhoria de classificação) 

 
1. Os  alunos  poderão inscrever-se   para  a  prestação  de provas  de exame  para  

melhoria  de classificação final numa ou mais unidades curriculares. 
2. A prestação de provas a que se refere  o número anterior só pode realizar-se uma vez 

e até ao termo do ano lectivo imediato àquele em que se realizou o exame da unidade 
curricular. 

3. Os  exames para  melhoria  de nota podem incluir, uma prova  escrita, uma prova oral 
e/ou audição pública, conforme  a especificidade da unidade curricular em causa. 

4. Em nenhum caso o aluno pode ser prejudicado na aprovação e classificação já 
obtidas. 

 

Artigo 39.º  
(Exclusão de provas) 

 
1.  A fraude em acto de exame, em benefício próprio ou alheio, é punida com 

reprovação. 
2. O aluno que, em acto de exame, desrespeite  a pessoa  que assiste  ou os 

examinadores,  é punido com reprovação. 
3. As ocorrências mencionadas nos números anteriores devem ser participadas,  por 

escrito, à Direcção  da EA. 
4. É considerada fraude, para efeitos deste artigo, o plágio sob qualquer forma,  a 

usurpação e a contrafacção de obra. 

 

Artigo 40.º  

(Entrega de Trabalhos) 

 
1. Todos os trabalhos curriculares realizados durante  o semestre, no final ou em época 

de recurso  são  entregues  de  acordo  com  as  regras  definidas  pelo  Docente nas 
Unidades Curriculares.
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CAPÍTULO VI 

 
DOS DOCENTES 

 

Artigo 41.º 
 (Direitos e deveres) 

 
1. Os  direitos  e deveres dos  docentes resultam do Código  de Direito  Canónico,  dos 

documentos  emanados da Congregação para a Educação Católica,  com as 
especificações  contidas no Estatuto  da Carreira Docente da Universidade  Católica  
Portuguesa (ECDUCP),  neste Regulamento e nos contratos respectivos, conforme o art. 
49º dos EUCP. 

 

Artigo 42.º  
(Princípios gerais) 

 
1. Os Docentes devem apresentar, antes do início de cada semestre à Coordenação do 

Curso e aos Serviços da EA o programa da unidade curricular de acordo com o 
estipulado no número 9 do artigo 23º. 

2. O regime de avaliação da EA, objecto  do capítulo V deste Regulamento, procura dar 
resposta à diversidade  e especificidade de cada curso.  Esse regime  deve ser dado a 
conhecer  aos alunos desde o início da leccionação da unidade curricular e ter em conta, 
para além daquilo que está regulamentado  nos EUCP, o carácter próprio das várias 
unidades curriculares e cursos, bem como a filosofia de ensino e formação que está 
subjacente e caracteriza  a EA. 

3. Os Docentes deverão escrever o sumário  referente  a cada uma das lições, nos suportes  
de registo para isso existentes. 

4. No  sentido  de garantir  a  qualidade   e a  identidade   do projecto da  EA em todas  as 
suas iniciativas  de formação,  os docentes deverão disponibilizar-se  para  a leccionação   
de cursos pós-laborais e/ou cursos de preparação  para futuros candidatos, e outras 
actividades académicas. 

5. Os horários lectivos não podem ser alterados. A eventual alteração do horário normal, 
pelas implicações e desajustes que poderá provocar,  deverá ter sempre um carácter 
excepcional e ser sujeito a aprovação pela Direcção  da EA. 

6. Faz parte  integrante  da actividade  do docente o acompanhamento do estudo dos 
alunos, de acordo  com as orientações  da Direcção da  EA e em conformidade  com o 
estipulado  no ECDUCP. 

 
Artigo 43.º  

(Reposição de aulas) 
 
1. A reposição  de aulas  deve ter  um carácter  absolutamente  excepcional,  não  devendo  

ser confundida  com as  aulas  extraordinárias  para  complementar  a  leccionação   dos  
conteúdos previstos. 

2. A reposição  das aulas deve ser  feita sem prejuízo  dos tempos lectivos, nem dos tempos 
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de estudo e investigação previamente organizados. 
3. Nas épocas de exame não deverão ter lugar aulas de reposição. 
 

Artigo 44.º  
(Actividades  e iniciativas) 

 
1. As actividades  e iniciativas  a  desenvolver   por cada  professor  no âmbito  da  sua  

unidade curricular deverão ser comunicadas, com antecedência mínima de uma semana, 
à Coordenação do Curso e à Direcção  da EA. 

2. O princípio da exclusividade,  característico  do regime de dedicação  plena,  implica  para  
o docente,  entre outras,  a colaboração   em acções  de índole cultural,  científico e 
artístico  a organizar pela EA, conforme  o ECDUCP. 

3. Os  docentes   da  EA devem,  igualmente,  e ainda  no âmbito  dos  EUCP e dos  
ECDUCP, desenvolver   a sua actividade  e intervenção  públicas, nomeadamente,  
através da participação em conferências, concertos, publicações e seminários. Nessas 
intervenções  deve ser sempre referenciada  a sua afiliação na EA. 

4. Os docentes poderão usar os espaços cedidos pela EA para outras actividades lectivas, 
com o respectivo conhecimento  da Direcção. 

5. No sentido de ser possível dar  cumprimento  ao estipulado nos ECDUCP,  os docentes 
em regime de dedicação plena devem informar,  com uma semana de antecedência e por 
escrito,  a Direcção  da EA, dos compromissos e acções a desenvolver  fora da 
Universidade. 

6. Os docentes  da EA serão informados e convidados  para todas  as acções a desenvolver  
pela Escola, sendo  a sua presença  nessas acções um estímulo e um testemunho  para 
os alunos, no sentido de desenvolver o “espírito de escola” e concretizar a inter e 
transdisciplinaridade. 

 

Artigo 45.º  
(Biblioteca) 

 
1. A Biblioteca do Centro Regional do Porto da UCP está à disposição  dos docentes  da 

EA. A sua utilização  é feita mediante a obtenção de um cartão de utente. 
2. Qualquer  informação suplementar  sobre  o seu funcionamento   pode ser obtida  na  

própria Biblioteca. 
3. Os   docentes podem também requerer  a   aquisição    de  publicações   que  considerem 

indispensáveis  para  a sua actividade  lectiva  e para o uso  dos  alunos,  estando  essa 
aquisição sujeita  à aprovação  do Assessor da EA para a Biblioteca  e da Direcção  da 
EA, conforme   as disponibilidades orçamentais. 

 

Artigo 46.º 
(Aplicação do presente Regulamento) 

 
1. As dúvidas  suscitadas  na  aplicação  do presente Regulamento  e a  sua  adaptação   a  
eventuais situações nele não previstas, serão objecto  de despacho da Direcção  da EA. 


