
 

 

 

 

 

 

 

 



ECTS – SISTEMA EUROPEU DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS 

É um sistema que mede as horas que o estudante tem de trabalhar para 

alcançar os objectivos do programa de estudos. Estes objectivos são especificados em 

termos de competências a adquirir e resultados de aprendizagem. O ECTS baseia-se 

no princípio que um ano lectivo a tempo inteiro corresponde a 60 créditos, assim 

sendo, 30 créditos corresponderão a um semestre. 

 

LICENCIATURA E MESTRADO 

A licenciatura corresponde ao 1º ciclo do ensino superior, com uma duração de 

três anos, após este ciclo obterás o Grau de Licenciado. 

Para obter grau de Mestre existem duas formas: 

 Concluis a licenciatura e candidatas-te a um Mestrado de Especialização; 

 Concluis o Mestrado Integrado, um ciclo de estudos de 5 anos em que os 3 

primeiros anos correspondem a licenciatura e os 2 últimos correspondem a 

mestrado. 

UNIDADES CURRICULARES 

Correspondem às disciplinas que irás ter em cada semestre, cada uma com 

métodos de avaliação específicos consoante os critérios escolhidos pelos docentes. 

 

AVALIAÇÕES 

 Inscrição em unidades curriculares: 

Para te inscreveres nas unidades curriculares tens até ao início do primeiro 

período escolar de cada ano lectivo através dos meios ao dispor, normalmente 

usamos a plataforma Inforestudante. É também aqui que te inscreves nas turmas das 

disciplinas em que há opção de turmas em que desejas ficar até ao final da primeira 

semana do período lectivo. E, sempre que for necessária a inscrição prévia para 

frequências e exames escritos, deverás inscrever-te até três dias úteis antes das 

realizações das provas nos respectivos serviços da Faculdade, neste caso na 

plataforma Inforestudante. 

Após estares inscrito nas unidades curriculares que irás frequentar deves tomar 

atenção em como se procede a avaliação das mesmas.  

 

 Avaliação de conhecimentos   

A avaliação apura as competências e os conhecimentos adquiridos pelos 

estudantes. És admitido a provas de avaliação às unidades curriculares a que estás 

inscrito nesse ano lectivo e ao mesmo tempo inscrito nessas provas se assim for 

exigido. A avaliação (pode) compreende(r) a presença em aulas.  



A avaliação pode ser feita através de: 

o Exames escritos ou oral; 

o Testes; 

o Trabalhos escritos ou práticos, projectos individuais ou em grupo; 

o Participação nas aulas. 

NOTA: Aos últimos três pontos referidos chamamos de avaliação contínua. 

Cada unidade curricular pode incluir na sua avaliação um ou mais elementos 

de avaliação indicados anteriormente. E no caso de haver mais do que um elemento 

na avaliação a nota final é calculada com base na nota obtida em cada avaliação 

através de uma fórmula definida pelo professor. A classificação para cada estudante é 

um valor entre 0 e 20 valores. São aprovados os estudantes com classificação mínima 

de 10 valores.   

Os regimes de avaliação propostos podem ser alterados pelo conselho 

Pedagógico de cada Faculdade. 

Épocas de Exames 

o Época Normal; 

o Época de Recurso; 

o Época Especial. 

o Época Extraordinária 

Para a época especial só têm acesso os estudantes em regime especial que 

podem ser: estudante finalista, estudante de mobilidade, estudante com necessidades 

educativas especiais, estudante de atletas de alta competição, trabalhadores-

estudantes, pais e mães estudantes, dirigentes associativos e associativos juvenis, 

bombeiros, militar, etc. Podem ainda ser contempladas para acesso a época especial 

situações não previstas anteriormente.  

O calendário dos exames é tornado público por cada Faculdade até ao início do 

ano lectivo a que se refere e este calendário pode ser alterado até 30 dias após a sua 

divulgação, por despacho do Director da Faculdade, ouvido o Conselho Pedagógico. 

 

Divulgação de notas  

As notas devem ser afixadas em local público e inseridas na  plataforma 

Inforestudante. Os resultados dos elementos de avaliação de uma disciplina devem 

ser divulgados até 10 dias úteis após a sua realização. 

 

NOTA:Se a comparência a uma prova de avaliação depender de classificações 

anteriores, devem então ser divulgadas com uma antecedência mínima de 2 dias 

úteis. Se este prazo não for cumprido o estudante tem direito a nova prova de 

avaliação a essa disciplina, desde que faça o requerimento no prazo máximo de 10 

dias úteis. 



 

Melhorias de nota 

Se quiseres melhorar a classificação final de uma disciplina deves requerer 

nova prova de avaliação na época de recurso do respetivo semestre do mesmo ano 

letivo ou no mesmo semestre do ano subsequente àquele em que tiveste aprovação a 

disciplina. 

 

MUDANÇA DE CURSO, TRANSFERÊNCIA E REINGRESSO 

A escolha do curso e/ou da instituição de ensino é reversível, de tal modo que 

essa condição assegura-se pelos procedimentos de mudança de curso, transferência 

e reingresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condições gerais 

Podem requerer mudança de curso ou transferência aqueles que estejam ou 

tenham estados inscritos e matriculados num curso superior, num estabelecimento de 

ensino superior nacional (ou estrangeiro com um curso reconhecido pela legislação 

em causa), e não o tenham concluído.  

Podem requerer também o reingresso aqueles que tenham estado 

matriculados e inscritos na UC no mesmo curso ou em curso que o tenha antecedido. 

No caso da interrupção dos estudos por prescrição, a candidatura só é possível 

decorridos dois semestres desde o fim da última matrícula.   

  

Candidatura a outras instituições de ensino, nos regimes de mudança de curso 

ou transferência 

Cada instituição de ensino superior regulamenta de forma própria os regimes já 

descritos. O estudante que intencionar candidatar-se a outra instituição deverá 

informar-se das normas e procedimentos estipulados pela instituição de destino.   

SIM 

SIM 

NÃO 

NÃO 

Pretendes inscrever-te no mesmo curso 
em que te inscreveste pela última vez? 

Na mesma instituição 
de ensino superior? 

Mudança de Curso
 

Transferência
 

Reingresso
 



 

Candidatura na UC, no regime de mudança de curso e reingresso 

Pode requerer a mudança de curso, o aluno que tiver realizado as provas 

específicas para acesso ao curso em que se pretende inscrever e nelas ter obtido a 

classificação mínima exigida ou ter tido aprovação nas disciplinas do ensino 

secundário fixadas como programa máximo das provas específicas exigidas para 

acesso ao curso no ano em que obteve aprovação.  

Os estudantes que pretendam candidatar-se, podem fazê-lo através do 

Inforestudante, na opção “Candidatura” e devem atentar aos prazos fixados pela 

UC, vagas disponíveis, critérios de seriação, condições de desempate, afixação 

de resultados, reclamações e período para matrícula.  

 

PRESCRIÇÃO 

A prescrição ocorre quando o estudante não realiza um número de ECTS 

mínimos no prazo designado, ficando-lhe vedada a inscrição durante o período de um 

ano em qualquer curso da UC.  

Após o cumprimento do prazo de prescrição, pode voltar a matricular-se por 

uma das seguintes vias: reingresso, sendo que este não lhe pode ser negado no ano 

imediatamente posterior à prescrição, mudança de curso, e transferência. 

Só os alunos de Licenciatura e de Mestrado Integrado estão sujeitos ao regime de 

prescrição, sendo que os de Mestrado Integrado deixam de o estar a partir do 

momento em que concluem a Licenciatura, que corresponde ao 1º ciclo de estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APOIOS 

Pelouro Pedagogia do: 

NEDEQ/AAC - pedagogia.nedeq@gmail.com; 

NEEEC/AAC - pedagogiadeec@hotmail.com; 

NEEMAC/AAC - neemaac@gmail.com 

NEEA/AAC - pedagogia.neea.aac@gmail.com; 

NEEC/AAC - neecivil@gmail.com 

NEI/AAC - nei@academica.pt 

Serviços Académicos: 239 85 99 00   

Provedor do Estudante: 239 480 962    

Podes também Consultar a Plataforma da Pedagogia do Pelouro da Pedagogia 

da Associação Académica de Coimbra: 

https://sites.google.com/site/pedagogiaac 

 

CALENDÁRIO ESCOLAR ANO LETIVO 2012/2013 

 

  Início Fim 

Aulas do 1º Semestre 17.09.2012 21.12.2012 

Férias de Natal 22.12.2012 02.01.2013 

Exames 1º S (Época Normal) 03.01.2013 26.01.2013 

Exames 1º S (Época de Recurso) 27.01.2013 08.02.2013 

Defesa de Dissertações ou similares (1º semestre) 03.01.2012 08.02.2013 

Aulas do 2º Semestre 11.02.2013 31.05.2013 

Férias da Páscoa 25.03.2013 01.04.2013 

Pausa letiva (Queima das Fitas) 06.05.2013 12.05.2013 

Exames 2º S (Época Normal) 01.06.2013 22.06.2013 

Exames 2º S (Época de Recurso) 24.06.2013 06.07.2013 

Defesa de Dissertações ou similares 01.06.2013 30.07.2013 

Exames (Época Especial) 08.07.2013 24.07.2013 

Defesa de Dissertações ou similares (Época Especial) 02.09.2013 20.09.2013 

Épocas Extraordinárias* Março e Outubro 
*A épocas extraordinárias de Março e Outubro destinam-se à avaliação de estudantes que 

usufruam de estatutos previstos nos regulamentos aplicáveis. 
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