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SECÇÃO II

ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

Instituições cooperantes

Regulamento n.º 275/2014

Artigo 59.º

Regulamento específico de avaliação de conhecimentos
e competências dos cursos
de 2.º Ciclo da Escola de Ciências Sociais e Humanas

Cooperação com instituições nacionais
O IPAM — Porto poderá alargar a cooperação institucional a outras
instituições de ensino superior nacionais, seja com base em critérios de
agregação territorial, seja com base em critérios de agregação sectorial.
Artigo 60.º
Cooperação com instituições estrangeiras
O IPAM — Porto poderá vir a integrar-se em redes e estabelecer
relações de parceria e de cooperação com estabelecimentos de ensino
superior estrangeiros, organizações científicas estrangeiras ou internacionais e outras instituições.

CAPÍTULO VIII
Disposições finais
Artigo 61.º
Revisão dos estatutos
1 — Os Estatutos podem ser revistos a qualquer momento por iniciativa do conselho de gestão e terão de ser submetidos à aprovação final
da entidade instituidora.
2 — Os novos preceitos não podem ser aplicados retroativamente, nem
colocar em causa o regime de frequência e avaliação de conhecimentos
em vigor no ano letivo em que ocorrer a revisão.
Artigo 62.º
Disposição final
1 — Os regimentos, regulamentos, instruções e ordens de serviço em
vigor serão alterados em obediência ao que neste estatuto se estabelece,
considerando-se revogadas as disposições que o contrariem.
2 — As dúvidas de interpretação e os casos omissos que surjam
na aplicação dos presentes Estatutos serão resolvidas pelo conselho de gestão, por sua iniciativa ou a solicitação do diretor do
IPAM — Porto.
207911662

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA
Declaração de retificação n.º 676/2014
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República,
2.ª série, n.º 97, de 21 de maio de 2014, a p. 13150, o Regulamento
n.º 197/2014, retifica-se o mesmo e, assim, onde se lê:
«O presente Regulamento poderá ser objeto a todo o momento de
especificações que contribuam para a sua melhoria da eficácia prática
dos procedimentos a ele inerentes, através de despacho da Presidente.
O presente Regulamento entra em vigor em 4 de fevereiro de
2014.
O presente Regulamento poderá ser objeto a todo o momento de
especificações que contribuam para a sua melhoria da eficácia prática
dos procedimentos a ele inerentes, através de despacho da Presidente.»
deve ler-se:
«O presente Regulamento poderá ser objeto a todo o momento de
especificações que contribuam para a sua melhoria da eficácia prática
dos procedimentos a ele inerentes, através de despacho da presidente.
O presente Regulamento entra em vigor em 4 de fevereiro de
2014.»
23 de maio de 2014. — A Presidente, Maria da Conceição Saraiva
da Silva Costa Bento.
207919066

1 — Âmbito:
O presente regulamento especifica as normas e os procedimentos da
avaliação de conhecimentos e competências nos cursos de 2.º ciclo da
Escola de Ciências Sociais e Humanas do ISCTE-IUL. É enquadrado
e complementado pela legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 74/2006
revisto pelos Decretos-Lei n.º 107/2008 e n.º 115/2013) e pelo Regulamento Geral de Avaliação de Conhecimentos e Competências do
ISCTE-IUL (RGACC), pelas Normas Orientadoras para a Dissertação
ou Trabalho de Projeto do 2.º Ciclo — Bolonha, pelo Código de Conduta
Académica (CCA) e por outros normativos internos do ISCTE-IUL.
2 — Critérios e métodos de avaliação aplicados nas unidades curriculares:
a) A avaliação de conhecimentos e competências aplicada em cada
unidade curricular deve realizar-se em conformidade com os objetivos
de aprendizagem, o programa e a bibliografia apresentados na ficha de
unidade curricular (FUC).
b) O método de avaliação aplicado em cada unidade curricular é
definido pelo respetivo coordenador. Esse método de avaliação deve
constar igualmente na FUC.
c) O método de avaliação deve ter em conta as duas componentes
principais previstas para o trabalho do aluno numa unidade curricular:
o contacto com o docente (aulas e tutorias) e o trabalho autónomo do
aluno (individual e, eventualmente, de grupo).
d) O método de avaliação vigente em cada unidade curricular deve
incluir a realização, por cada aluno, de uma ou mais provas formais de
avaliação. Consideram-se “provas formais de avaliação” atividades como
trabalhos escritos, que compreende relatórios de trabalho de terreno, de
estágio e de seminários, testes ou apresentações orais.
e) A FUC deve especificar qual ou quais provas formais fazem parte
da avaliação de conhecimentos e competências dos alunos nessa unidade
curricular, e qual o peso de cada prova na avaliação final.
f) Das provas formais de avaliação a realizar por cada aluno na unidade
curricular, pelo menos uma deve ser escrita e pelo menos uma deve
ser individual (pode ser a mesma ou não), devendo a FUC especificar
qual ou quais.
g) A defesa da dissertação ou do trabalho de projeto é pública e não
deverá ultrapassar os 60 minutos podendo intervir todos os membros do
júri. Inicia-se com uma apresentação oral do candidato, que não deverá
exceder os 15 minutos. Ao candidato é proporcionado, nas respostas,
tempo idêntico ao utilizado pelos membros do júri.
h) A assiduidade e a participação nas aulas podem ser também ponderadas na avaliação, devendo estes critérios e o seu peso na avaliação
final serem definidos na FUC.
i) As unidades curriculares que, pelas suas características, não contemplem a possibilidade de realização de exame final, como a dissertação,
trabalho de projeto, estágio ou seminário de projeto, devem prevê-lo
na respetiva FUC.
3 — Períodos de avaliação: calendário, prazos e exames:
a) Cada unidade curricular tem três épocas de exame final (Portaria
n.º 886/83 de 22 de setembro):
Época normal ou 1.ª época: destina-se a prestar provas de exame final
(para alunos que não estejam em avaliação contínua) ou realização de
frequência (prova individual com peso inferior a 100 %) (para quem se
encontra em avaliação contínua).
Época de recurso ou 2.ª época: destina-se a prestar provas de exame final
para quem não compareceu/desistiu/reprovou no exame de 1.ª época. Podem também ter acesso os alunos que reprovaram na avaliação contínua.
Época especial: realiza-se em julho e destina-se a alunos abrangidos
pelo Regulamento Interno para Alunos com Estatutos Especiais. Destina-se
também a alunos que estejam em condições de concluir o ciclo de estudos
no termos previstos na alínea 8) do artigo 4 do RGAC do ISCTE-IUL.
b) O calendário de avaliação deverá ser fixado pelo Diretor do Curso,
nos termos do Despacho n.º 4/2011 do Reitor do ISCTE-IUL, e divulgado
aos docentes e alunos no início do ano letivo.
c) As datas das provas formais de avaliação de conhecimentos e competências de cada unidade curricular deverão ser comunicadas aos alunos
na fase inicial do período letivo em que essa unidade curricular se insere.
d) No caso específico da dissertação, trabalho de projeto ou relatório
de estágio, há duas épocas para a respetiva entrega: 1.ª época, até 30 de
junho; 2.ª época, até 30 de setembro.
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4 — Classificações:
a) As classificações atribuídas em cada unidade curricular são expressas
no sistema decimal, de 0 a 20 valores, sendo os arredondamentos feitos ao
número inteiro mais próximo. Obtêm aprovação numa unidade curricular os
alunos que, na avaliação, obtenham uma classificação final igual ou superior
a 10 valores. A classificação da dissertação é expressa pelas fórmulas de
reprovado ou aprovado com classificação entre 10 e 20 valores.
b) A classificação final obtida num mestrado corresponde à média ponderada, arredondada à unidade mais próxima, das classificações obtidas
nas unidades curriculares e na dissertação, trabalho de projeto ou relatório
de estágio que constituem o plano de estudos do mestrado, sendo a classificação de cada unidade curricular e a da dissertação, trabalho de projeto
ou relatório de estágio ponderadas pelo respetivo número de créditos.
5 — Melhorias:
a) Qualquer aluno que obtenha aprovação numa unidade curricular
poderá solicitar a admissão para melhoria de classificação, em pedido
expresso a efetuar junto dos serviços académicos, do qual o coordenador
da unidade curricular deverá ser informado. Esta possibilidade é objeto
de uma taxa para a respetiva execução.
b) O pedido de melhoria apenas poderá ocorrer uma vez para cada
unidade curricular e a avaliação respetiva só poderá realizar-se na época
seguinte àquela em que o aluno obteve aprovação.
c) A possibilidade de melhoria não se aplica às unidades curriculares
que apenas contemplem avaliação contínua como a dissertação, trabalho
de projeto ou estágio.
6 — Transição do 1.º para o 2.º ano:
É possível transitar do 1.º para o segundo ano com unidades curriculares não concluídas com um máximo de 12 a 18 créditos, de acordo
com os regulamentos específicos de cada mestrado.
7 — Disposição final:
Em casos excecionais em que a direção do curso considere que o
regime de avaliação em vigor no presente Regulamento não se adequa
ao perfil do curso, poderão ser propostas pelos Departamentos respetivos
normas internas de enquadramento das avaliações nesses cursos, que
serão analisadas na Comissão Pedagógica da ECSH caso a caso.
O presente Regulamento foi aprovado pela Comissão Científica Permanente da ECSH em 12/01/2012 e pela Comissão Pedagógica da ECSH
em 28/03/2012. Alteração aprovada pela CCP-ECSH em 14/01/2013 e
pela CP-ECSH em 28/02/2013. Retificação aprovada pela CP-ECSH
em 28/10/2013. Regulamento ratificado pela Comissão Permanente do
Conselho Pedagógico do ISCTE-IUL em 28/01/2014.
5 de fevereiro de 2014. — O Reitor, Luís Antero Reto.

Organização do ciclo
O ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Educação
Básica, adiante designado simplesmente por curso, tem a duração de
seis semestres letivos e organiza-se pelo sistema de créditos curriculares ECTS, em conformidade com as disposições dos Decretos-Leis
n.os 42/2005, de 22 de fevereiro, 115/2013, de 7 de agosto e 79/2014,
de 14 de maio.
Artigo 3.º
Estrutura curricular e plano de estudos
A estrutura curricular e o plano de estudos do curso constam do anexo
ao presente despacho.
Artigo 4.º
Avaliação
O regime de avaliação de conhecimentos segue as disposições constantes no regulamento das atividades académicas.
Artigo 5.º
Classificação final
1 — A classificação final do curso é a média aritmética ponderada,
arredondada às unidades (considerando como unidade a fração não
inferior a cinco décimas), das classificações obtidas pelo estudante nas
unidades curriculares constantes do plano de estudos do curso.
2 — Os coeficientes de ponderação têm por base o número de créditos
de cada unidade curricular.
Artigo 6.º
Condições de acesso
As condições de acesso, matrícula, inscrição, reingresso, transferência e mudança de curso são as fixadas anualmente para os cursos
de licenciatura da Universidade dos Açores em conformidade com as
disposições do Decreto-Lei n.º 296-A/98, de 25 de setembro, alterado
pelos Decretos-Leis n.os 99/99, de 30 de março, 26/2003, de 7 de fevereiro, 76/2004, de 27 de março, 158/2004, de 30 de junho, 147-A/2006,
de 31 de julho, 40/2007, de 20 de fevereiro, 45/2007, de 23 de fevereiro,
90/2008, de 30 de maio, retificado pela Declaração de Retificação
n.º 32-C/2008, de 16 de junho, e em conformidade com as disposições
da Deliberação n.º 910/2014, de 10 de abril.
Artigo 7.º
Início de funcionamento
O plano de estudos do presente curso entra em funcionamento a partir
do ano letivo de 2014-2015.
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ANEXO 1

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado
em Educação Básica

Despacho n.º 8581/2014

Estrutura curricular e plano de estudos

Nos termos do Despacho Reitoral n.º 145/2014, de 24.06, que aprova a
criação do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Educação
Básica, na sequência de decisão favorável de acreditação pela Agência
de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (Proc.º NCE/13/00226),
do envio do pedido de registo para a DGES a coberto do ofício Reit-SaiUAc/2014/245, de 12.06, e registado com o número R/A-Cr 86/2014,
comunicado a 16.06.2014, e em cumprimento do estabelecido no n.º 1
do artigo 39,º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 07 de agosto, procedo à publicação do Regulamento e plano de estudos do referido ciclo
de estudos, que entrará em funcionamento no ano letivo de 2014-2015.
26 de junho de 2014. — A Vice-Reitoria para a Área Académica,
Ana Teresa Alves.
Ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado
em Educação Básica

1 — Estabelecimento de ensino: Universidade dos Açores.
2 — Unidade orgânica: Departamento de Ciências da Educação.
3 — Curso: Licenciatura em Educação Básica.
4 — Grau ou diploma: Licenciatura.
5 — Área científica predominante do curso: Educação.
6 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência
de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180.
7 — Duração normal do curso: 3 anos.
8 — Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos
alternativos em que o curso se estruture: não aplicável.
9 — Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma:
QUADRO N.º 1

Áreas científicas e créditos
Créditos
Área científica

Sigla

Regulamento e plano de estudos
Artigo 1.º
Criação do ciclo
A Universidade dos Açores ministra o ciclo de estudos conducente
ao grau de licenciado em Educação Básica, da responsabilidade do
Departamento de Ciências da Educação.

Formação Educacional Geral. . . .
Didáticas Específicas . . . . . . . . . .
Formação na Área de Docência . . .
Iniciação à Prática Profissional . . .
Total . . . . . . . . .

FEG
DE
FAD
IPP

Obrigatórios

Optativos

18
16
114
16

0
0
16
0

164

16

