
Regulamento Pedagógico  

Capítulo II – Organização do ano letivo 

Artigo 4º - Inscrição em unidades curriculares 

3 — Em cursos do 1.º ciclo ou de mestrado integrado, a falta de aproveitamento escolar numa 

unidade curricular obrigatória num determinado ano letivo implica a obrigatoriedade de 

reinscrição nessa unidade curricular no ano letivo seguinte. 

7 — Para efeitos de aproveitamento escolar, e sem prejuízo de situações decorrentes de 

planos especiais, só pode considerar -se inscrito em determinado ano do curso o estudante 

que, após inscrever -se em todas as unidades curriculares obrigatórias em atraso, possa ainda 

inscrever -se, dentro do limite de créditos correspondente a inscrição em tempo integral, na 

totalidade das unidades curriculares correspondentes a esse ano. 

Capítulo IV – Avaliação de conhecimentos 

Artigo 11º - Regimes de avaliação 

3 — Decorre dos pontos anteriores que a definição do regime de avaliação, embora feita por 

unidade curricular, deve, obrigatoriamente, ser articulada por ano curricular, ou ciclo de 

estudos, de forma a equilibrar a carga de trabalho e a taxa de esforço solicitadas aos 

estudantes, por um lado, e a escolher o regime e os elementos de avaliação que melhor 

servem para apurar as competências e conhecimentos dos estudantes. 

4 — A articulação referida no ponto anterior é promovida pelo coordenador do ciclo de 

estudos. 

5 — A avaliação pode organizar -se segundo um de dois regimes: 

a) avaliação periódica; 

b) avaliação por exame final. 

De acordo com este artigo, a avaliação dividir-se-á em 2 tipos de regime, o coordenador de 

curso será o responsável por definir qual o tipo de avaliação que a unidade curricular será 

sujeita, de modo a que, não exista uma carga de trabalho excessiva no ano curricular. 

Artigo 12º - Avaliação periódica 

1 — Na avaliação periódica, os momentos de avaliação distribuem-se ao longo do semestre, do 

ano ou do trimestre, consoante o regime definido para as unidades curriculares. 

2 — A avaliação periódica pode integrar as seguintes modalidades de avaliação: 

a) Frequências ou testes escritos individuais; 

b) Trabalhos laboratoriais ou de campo com ou sem realização de relatório; 



c) Resolução de problemas; 

d) Trabalhos escritos; 

e) Realização de projetos; 

f) Apresentações, em sala de aula, de temas especialmente preparadas pelo(s) 

estudante(s) para o efeito; 

g) Participação nas aulas; 

h) Participação em palestras ou outras atividades certificadas pelo docente 

responsável pela unidade curricular. 

6 — No regime de avaliação periódica, quando a avaliação compreender uma ou mais 

frequências ou testes escritos, um deles pode ser realizado na data do exame final da época 

normal. 

7 — Neste regime de avaliação, o estudante que não obtenha aprovação ou que pretenda 

fazer subida de classificação tem acesso livre à época de recurso, sem prejuízo do disposto no 

n.º 8. 

8 — Nas unidades curriculares em que a avaliação de conhecimentos e de competências exija 

a utilização de uma modalidade que não possa ser substituída por avaliação por exame final, a 

avaliação por exame reporta -se apenas à parte restante da avaliação. 

Na avaliação periódica existe um processo de avaliação contínuo ao longo do semestre.  

Caso a avaliação tenha uma ou mais frequências estas podem ser realizadas na data do exame 

da época normal. Por exemplo, uma cadeira como AM I terá uma avaliação periódica com 3 

frequências, as 2 primeiras serão distribuídas ao longo do semestre, e a última realizar-se-á na 

data do exame da época normal, deixando de existir assim o exame da época normal para 

haver essa frequência. O exame de recurso será cotado para 20 valores. 

Se a unidade curricular tiver alguma componente imprescindível, o exame de recurso será a 

ponderação entre a nota do exame e essa componente imprescindível. Tomemos o caso de 

Desenho Técnico, existem trabalhos realizados ao longo do semestre que são considerados 

imprescindíveis, logo o exame de recurso terá que ser a ponderação da nota do exame com a 

nota dos trabalhos. 

Artigo 13º - Avaliação por exame final 

1 — Na avaliação por exame final a avaliação é feita apenas no final de cada período letivo, na 

chamada época normal, através de um exame final, escrito e ou oral. 

4 — Neste regime de avaliação, o estudante que não obtenha aprovação na época normal ou 

que pretenda fazer subida de classificação tem acesso livre à época de recurso. 

 

 



Artigo 17º - Melhoria de classificações 

2 — O estudante que, para qualquer unidade curricular à exceção da tese e estágio, pretenda 

melhorar a classificação obtida em ano(s) anterior(es) ou mediante creditação, pode fazê -lo 

livremente voltando a inscrever -se e a frequentar a referida unidade curricular, desde que a 

mesma se mantenha em funcionamento, estando apenas sujeito ao número máximo de ECTS 

em que possa inscrever -se sendo a melhoria de nota considerada uma reinscrição. 

6 — Nas situações de melhoria de classificação, é sempre considerada a classificação mais 

elevada. 

Artigo 21º - Divulgação de classificações 

2 — Nos casos em que a classificação final resulta da ponderação de mais do que um elemento 

de avaliação, o estudante tem o direito de conhecer os resultados de cada um desses 

elementos. 

3 — Os resultados da avaliação, qualquer que seja a modalidade adotada, são divulgados até 

catorze dias seguidos após a realização dos mesmos. 

4 — Se a decisão de comparecer a uma prova de avaliação depender de classificações 

anteriores, estas são divulgadas, no sistema de informação académica, com uma antecedência 

mínima de três dias seguidos antes da data marcada para a realização dessa prova. 

6 — Se o prazo referido no n.º 4 não for cumprido, o estudante tem direito a nova prova de 

avaliação à unidade curricular em causa, desde que o requeira no prazo máximo de dois dias 

úteis após a divulgação da classificação anterior, cabendo aos serviços de apoio à gestão, 

ouvido o docente responsável, a marcação de nova data, tendo em conta o calendário de 

avaliação do estudante. 

Artigo 25º - Consulta de provas e esclarecimentos 

3 — Durante a consulta os estudantes devem poder obter cabais esclarecimentos sobre a 

correção dos seus elementos de avaliação, por parte do responsável pela avaliação. 

4 — Para facilitar a apreciação que os estudantes fazem da sua avaliação o docente 

responsável pela unidade curricular deve disponibilizar sempre a cotação das perguntas. 

 


