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REGULAMENTO GERAL DE ESTUDANTES 
 
 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 1.º 
Âmbito 

O presente regulamento estabelece os princípios orientadores sobre o Regime de Frequência, 
Avaliação e Precedências de todas as unidades curriculares e atividades que integram os planos de 
estudos do 1° Ciclo de Estudos, ministrados na Escola Superior de Saúde Atlântica, adiante designada 
por ESSATLA, no âmbito do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
115/2013 de 07 de agosto, e reconhecida pelo Despacho n.º 6006/2016 de 5 de maio e pela Portaria 
n.º 349/2019 de 4 de outubro. 
Todas as normas e princípios que não constam neste regulamento pela especificidade de cada ciclo 
de estudos ou por serem regulamentadas em sede própria encontram-se em anexos próprios que 
complementam o presente regulamento. 
 
 

CAPÍTULO II - MATRÍCULA E INSCRIÇÃO NUM CURSO 
 

Artigo 2.º  
Matrícula 

 
1 - «Matrícula» é o ato pelo qual o estudante dá entrada no ensino superior e ingressa em qualquer 
das Licenciaturas da ESSATLA. A matrícula por si não dá direito à frequência das aulas, sendo 
necessário proceder à inscrição anual nas unidades curriculares do respetivo curso, dentro do prazo 
estabelecido para o efeito. 
2 - A matrícula pressupõe o compromisso do estudante em respeitar os Estatutos da ESSATLA e 
cumprir as normas estabelecidas. 
 

Artigo 3.º  
Condições para matrícula 

 
1 - É condição para realização da matrícula em qualquer das Licenciaturas da ESSATLA a verificação 
cumulativa das seguintes condições: 
1.1) Que o estudante tenha sido admitido, ao abrigo de um dos seguintes concursos regulamentares: 

a) Concurso institucional de acesso ao ensino superior; 
b) Concursos especiais; 
c) Regime de mudança de par instituição/curso e reingresso; 
d) Regimes especiais. 

1.2) Que o estudante apresente a sua situação de propinas devidamente regularizada, no caso de 
mudanças de curso, reingressos e concursos especiais. 
 

Artigo 4.º 
Inscrição 

 
1 - «Inscrição» é o ato que faculta ao estudante, depois de matriculado, a frequência nas diversas 
unidades curriculares do curso em que se inscreve. São considerados estudantes da ESSATLA os 
estudantes que estejam validamente matriculados e inscritos num dos cursos ministrados por este 
estabelecimento de ensino. 
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2 - A inscrição é efetuada anualmente, no momento em que formaliza a matrícula ou a sua 
renovação, em todas as unidades curriculares que o estudante pretende e/ou pode frequentar no 
ano letivo respetivo. Se por algum motivo excecional não efetuar a inscrição nas unidades 
curriculares nesse momento, deverá fazê-lo até ao prazo máximo do penúltimo dia útil antes do início 
das aulas. O mesmo se aplica a estudantes em regime de tempo parcial que necessitam conhecer os 
horários das aulas previamente a este ato. 
3 – Um estudante é considerado inscrito a tempo integral num determinado ano letivo se o número 
de ECTS correspondente for superior a 30 ECTS por ano letivo. 
4 – Em cada ano letivo, o estudante pode inscrever-se num elenco de unidades curriculares do ano 
curricular de inscrição, de anos curriculares anteriores ou de anos curriculares subsequentes, 
correspondente a um máximo de 60 ECTS. 
5 – O estudante que transite de ano com unidades curriculares (UC’s) em atraso pode inscrever-se a 
todas estas unidades curriculares, podendo ainda inscrever-se em UC’s do ano de inscrição, até ao 
limite de 72 ECTS. 
6 – É opção do estudante inscrever-se no ano subsequente em unidades curriculares em atraso. 
7 - Para as unidades curriculares com precedência, a secretaria escolar efetuará a inscrição, após a 
conclusão com aproveitamento, da unidade curricular precedente. Caso não se verifique o 
aproveitamento, o pedido de inscrição será nulo. 
8 - Os estudantes em tempo parcial são obrigados a inscrever-se a pelo menos 8 ECTS por semestre 
e a um máximo de 30 ECTS, exceto estudantes finalistas. 
9 - A mudança de inscrição em tempo integral para tempo parcial, ou vice-versa, apenas deverá 
ocorrer no início do ano letivo e até cinco (5) dias úteis após o início das aulas de 1º semestre. 
Depende sempre de despacho favorável do órgão competente. 
10 - Terminado o prazo indicado no número anterior, em caso de deferimento, a atualização de 
propinas só produz efeito no mês seguinte à data do requerimento escrito. 
11 - Os estudantes que reprovem em exames da Época especial para Finalistas, ou que não 
entreguem o Projeto Final de Licenciatura e/ou Monografia dentro dos prazos estipulados para cada 
ano letivo, terão de fazer a sua inscrição em ano subsequente até 15 dias após o lançamento da 
classificação no(s) exame(s), ou até 15 dias após o término da época estabelecida em calendário, 
respetivamente. 
 

Artigo 5.º 
Condições para inscrição 

 
1 - É condição genérica para que o pedido de inscrição seja deferido e, consequentemente, a inscrição 
seja considerada válida, a verificação cumulativa das seguintes condições: 

a) A existência de uma matrícula válida; 
b) A situação de propinas regularizada; 
c) O estudante não se encontrar impedido de realizar a inscrição em resultado do regime de 
prescrições. 

2 - A inscrição em unidade curricular específica encontra-se condicionada à verificação cumulativa 
das seguintes condições: 

a) Satisfação das condições regulamentares gerais para a transição de ano, estipuladas no 
artigo 45.º; 
b) Cumprimento das regras de precedência, caso se apliquem. 

3 - A inscrição obriga: 
a) Ao pagamento da propina anual (tempo integral – mais de 30 ECTS ou parcial – até 30 ECTS) 
e sempre que for solicitado pelo estudante ao pagamento de unidades curriculares extra até 
mais 12 ECTS (sejam unidades curriculares em atraso e/ou de unidades curriculares avulso), 
cujo montante global poderá ser divisível em prestações mensais; 
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b) À regularização de eventuais dívidas por falta de pagamento de propinas no ano letivo 
anterior; 
c) Ao pagamento pelo estudante de eventuais dívidas relacionadas com infrações resultantes 
da danificação ou não devolução de documentos do Centro de Documentação da Atlântica, 
nos termos definidos no respetivo Regulamento; 
d) Ao pagamento pelo estudante de quaisquer outras importâncias em dívida. 

4 - Os estudantes que interrompam, por um ano letivo, a frequência do curso, perdem a categoria 
de estudantes da ESSATLA, não podendo readquiri-la sem candidatura a nova matrícula, conforme o 
disposto no nº 2 do artigo 7°. 
5 - São nulos e de nenhum efeito os resultados obtidos em unidades curriculares em que o estudante 
não esteja regularmente inscrito. 
6 - Não é permitida a inscrição em unidades curriculares em que o estudante já tenha tido aprovação. 
 

Artigo 6.º 
Anulação da matrícula/inscrição 

 
1 - O estudante poderá requerer, por escrito: 

a) A anulação da matrícula; 
b) A anulação da inscrição a uma ou mais unidades curriculares do seu curso. 

2 - No caso de ser concedida a anulação da matrícula, o estudante continua obrigado ao pagamento 
total da propina devida. 
3 - A atualização de propinas, em resultado da anulação da inscrição em unidades curriculares, só 
produz efeitos a partir da data do requerimento escrito e caso altere o tipo de inscrição de estudante 
inscrito em tempo integral para em tempo parcial ou vice-versa. 
 

Artigo 7.º 
Caducidade da matrícula 

 
1 - A matrícula na ESSATLA caduca quando um estudante validamente inscrito e matriculado num 
ano letivo não realiza uma inscrição válida no ano letivo subsequente. 
2 - Os estudantes cujo direito à matrícula e inscrição haja caducado ficam sujeitos às regras gerais do 
regime de reingresso no ensino superior caso voltem a estar interessados em ingressar na ESSATLA. 
 

 
CAPÍTULO III DO ENSINO 

Secção I 
Modalidades de ensino e participação de estudantes 

 
Artigo 8.º 
Regimes 

 
1 - O ensino ministrado na ESSATLA obedece ao regime presencial o que pressupõe a participação 
ativa dos estudantes nas atividades académicas. 
2 - Quando se mostre conveniente pode a ESSATLA ministrar outros regimes complementares, como 
o ensino a distância, de acordo com o plano de estudos aprovado. 
 
 

 
 
 



 

4 

 

 
Secção II  

Cursos de 1º Ciclo 
 

Artigo 9.º 
Sistemas de créditos curriculares 

 
1 - Os cursos organizam-se pelo sistema de créditos curriculares, nos termos consagrados no Decreto-
Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro. 
2 - A cada unidade curricular corresponde um número de créditos (ECTS - European Credit Transfer 
and Accumulation System). 
3 - O número de créditos é atribuído mediante o número de horas de trabalho do estudante. 
4 - O grau de licenciado é conferido aos estudantes que, através da aprovação em todas as unidades 
curriculares que integram o plano de estudos do curso de licenciatura, tenham obtido o número de 
créditos fixado. 
 

Artigo 10° 
Funcionamento dos Cursos de 1º Ciclo 

 
1 - Os anos curriculares dos Cursos de 1º Ciclo são divididos em dois semestres letivos, cujo início e 
termo serão fixados pela Presidente da ESSATLA, ouvido o Conselho Pedagógico. 
2 - As atividades escolares são interrompidas conforme calendário letivo a afixar anualmente. 
3 - Os Cursos de 1º Ciclo ministrados na ESSATLA funcionam em horário diurno e/ou noturno, a 
aprovar pelos órgãos competentes. Sempre que for considerado necessário, podem decorrer 
atividades letivas aos sábados, domingos e feriados. 

 
Artigo 11.º  

Natureza das aulas 
 

O ensino é ministrado por meio de aulas teóricas (T), teórico-práticas (TP), práticas laboratoriais (PL), 
seminários (S), orientação tutorial (OT), Ensino Clínico (EC), Aprendizagem Clínica (AC) Estágios (E), e 
outros formatos que se venham a considerar necessários. 

 
Artigo 12.º 

Assistência às aulas 
 

1 – Só podem assistir às aulas os estudantes devidamente inscritos nas unidades curriculares e com 
as propinas regularizadas. 
2 - A ESSATLA não se compromete a assegurar aos estudantes horários que lhes permitam 
compatibilizar a assistência às aulas de anos diferentes do plano de estudos. 
3 - Nas aulas práticas e nas aulas teórico-práticas previstas em cada Curso é obrigatória a presença 
nas horas de contacto conforme o disposto no Regime de Faltas previsto no anexo de cada Curso de 
Licenciatura da ESSATLA. A não observância deste número implica a reprovação à unidade curricular 
e a inscrição em ano letivo subsequente. 
4 - As presenças serão registadas em instrumento físico ou virtual, definido para o efeito pela 
ESSATLA. 
5 - Nos Ensinos Clínicos/Aprendizagem Clínica/Estágios, é obrigatória a presença em pelo menos 85% 
do total do tempo de cada módulo. O estudante que não cumprir o mínimo de presenças reprova à 
unidade curricular. Este deve inscrever-se no ano seguinte, para realizar o ensino clínico de acordo 
com o cronograma escolar. 
 
 



 

5 

 

 
 
6 - A relevação de faltas poderá ser autorizada, em regra, até ao limite de 50% do número de faltas 
permitidas, desde que devidamente justificadas, mediante requerimento do estudante 
acompanhado dos documentos comprovativos, submetido no helpdesk impreterivelmente até 5 dias 
úteis após ter iniciado as suas ausências, quer nas aulas práticas e nas aulas teórico-práticas da 
respetiva UC, como no ensino clínico. 
7 - Só são consideradas justificadas, podendo assim ser relevadas nos termos do n.º 6 do presente 
artigo, as faltas que sejam devidamente comprovadas nos termos da lei e que resultem 
nomeadamente de: a) Internamento hospitalar; b) Nascimento de filho; c) Falecimento de cônjuge 
ou de parente ou afim da linha reta ou até ao 4.º grau da linha colateral. 

 
Artigo 13.º 

Carga horária das unidades curriculares 
 

O número de horas de cada unidade curricular é o fixado pela Portaria que aprova o funcionamento 
de cada Curso. A distribuição dessas horas será fixada semestralmente. 
 

Secção III  
Creditação 

 
Artigo 14.º  
Concessão 

 
1 - Nos termos da legislação em vigor, a formação superior ou de cursos de especialização tecnológica 
obtida anteriormente pelos estudantes, é creditada para efeitos de prosseguimento de estudos para 
a obtenção de grau académico ou diploma. 
2 - Igualmente, a experiência profissional e a formação pós-secundária são reconhecidas e creditadas 
para efeitos de prosseguimento de estudos para a obtenção de grau académico ou diploma. 
3 - As regras para a creditação na ESSATLA estão regulamentadas em sede própria. 
 

Secção IV  
Creditação de competências académicas 

 
Artigo 15.º  
Concessão 

 
Poderá ser concedida a creditação de unidades curriculares de cursos superiores de outras 
instituições de ensino. 

Artigo 16.º  
Requerimento 

 
1 - A creditação será requerida à Presidente da ESSATLA, em formulário próprio ou em ferramenta 
online, sendo mencionadas, obrigatoriamente, as unidades curriculares às quais é pedida creditação, 
as unidades curriculares realizadas num outro curso superior e o estabelecimento de ensino onde 
foram adquiridas. O requerimento deverá ser acompanhado dos certificados de aprovação nas 
unidades curriculares referidas incluindo a respetiva classificação e ECTS atribuídos (quando 
aplicável), dos conteúdos programáticos com a respetiva carga horária e sempre que possível com 
indicação do docente responsável pela formação, confirmados e autenticados pela instituição de 
origem. 
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2 - O pedido de creditação às unidades curriculares referidas no número anterior deve ser efetuado 
nos prazos indicados e seguindo os procedimentos estabelecidos no Regulamento de Creditação de 
Competências Académicas e Profissionais da ESSATLA. 
3 - É da responsabilidade do estudante propor, no requerimento referido no n.º 1 deste artigo, os 
pares «unidade (s) curricular (es) já realizada (s)/unidade curricular do plano de estudos do curso que 
frequenta». 
4 - Serão liminarmente indeferidos os pedidos entregues fora do prazo mencionado no número 2, 
bem como os pedidos de creditação a unidades curriculares em que o estudante tenha já obtido 
avaliação na ESSATLA. 
5 - A ESSATLA poderá solicitar ao requerente os elementos adicionais que entenda necessários para 
a apreciação do pedido. 

 
Artigo 17.º  

 Condicionamentos 
 

A concessão de creditação em qualquer unidade curricular poderá, contudo, ser condicionada à 
aprovação em exame ou outro tipo de provas a determinar pelo Presidente, ouvidos os órgãos 
competentes. 
 

Artigo 18.º 
Classificação 

 
A classificação a atribuir em cada unidade curricular em relação à qual for concedida creditação será 
igual à obtida na instituição de origem, à média da obtida nas unidades curriculares que possibilitam 
a creditação ou, ainda, à do exame referido no artigo 17.º, salvo decisão fundamentada dos órgãos 
competentes. 
 

CAPÍTULO IV 
REGIMES DE AVALIAÇÃO 

Secção I  
Princípios Gerais 

 
Artigo 19.º 
Objetivos 

 
A avaliação da aprendizagem dos estudantes permitirá fundamentalmente: 

a) Apurar o grau de cumprimento por parte do estudante do volume de trabalho previsto para 
cada unidade curricular, em conformidade com os seus objetivos científicos e pedagógicos; 
b) O conhecimento e capacidade de compreensão; 
c) A aplicação de conhecimentos e competências; 
d) A capacidade de resolução de problemas; 
e) A capacidade de realização de julgamento e tomada de decisões; 
f) O nível de comunicação; 
g) O desenvolvimento de competências de autoaprendizagem ao longo da vida, com elevado 
grau de autonomia. 
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Artigo 20 º 

Fichas de Unidade Curricular 
 

1 - Os docentes disponibilizam no início de cada semestre de cada ano letivo as Fichas de Unidade 
Curricular (FUC), devidamente preenchidas. 
2 - A FUC tem template próprio e único e contempla a metodologia de ensino, a metodologia de 
avaliação e respetivos critérios e grelhas (quando aplicável). A definição destes elementos é da 
responsabilidade do regente da unidade curricular. 
a) A FUC tem de ser apresentada na aula de introdução à unidade curricular, providenciando aos 
estudantes um espaço de clarificação; 
b) A versão final do documento deverá ser publicada na plataforma moodle até 5 dias úteis após o 
início da unidade curricular. 
 

Artigo 21.º  
Tipos de regimes de avaliação 

A avaliação dos conhecimentos e competências dos estudantes regula-se de acordo com os seguintes 
regimes: 

a) Um regime geral; 
b) Um regime específico aplicável às unidades curriculares dos Ensinos Clínicos/ Aprendizagens 
Clínicas /Estágios (anexos dos respetivos ciclos de estudos). 
c) Um Regime específico aplicável às unidades curriculares de Projeto /Monografia final de curso 
(anexos dos respetivos ciclos de estudos). 
 
 

Secção II  
Do Regime Geral 

 
Artigo 22.º  

Disposições Gerais 
 

1 - O regime geral compreende: 
a) Modalidade Exame Final 
b) Modalidade Avaliação Contínua. 

2 - A Modalidade Exame Final consiste na realização de um exame final obrigatório, abrangendo 
todos os conteúdos lecionados durante o período letivo. 
3 – Os exames das UC’s que têm avaliação Contínua T e /ou TP devem seguir essa mesma estrutura. 
 

Artigo 23.º  
Modalidade Avaliação Contínua 

 
1. Quando os estudantes formalizam a inscrição nas unidades curriculares, ficam automática e 
administrativamente inscritos na modalidade de avaliação contínua, que tem o objetivo de estimular 
o desenvolvimento de novas competências que facilitem a integração dos estudantes na vida 
profissional e que promovam um ensino orientado para a resolução de problemas. 
2 - A avaliação contínua incide sobre o desempenho do estudante ao nível dos conhecimentos e 
competências, de acordo com o programa da Unidade Curricular, podendo incluir trabalhos, testes, 
apresentações, debates de outras provas consideradas adequadas pelo professor. A avaliação em 
cada unidade curricular está sujeita ao número de componentes de avaliação definido pelo regente 
da UC que, para o efeito, também estipulará o peso que cada momento de avaliação tem na nota 
final.  
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3 - O estudante é aprovado na unidade curricular se obtiver pelo menos 10 valores na sua avaliação 
global. Contudo, nas UC’s com avaliação teórica e avaliação TP ou prática, pode-se determinar em 
FUC (pelo coordenador do curso e regente da UC) que o estudante é aprovado se obtiver pelo menos 
10 valores em cada uma destas vertentes. 
4 - As notas obtidas no regime de Avaliação Contínua devem ser divulgadas até 72 horas antes da 
data do exame final da unidade curricular em época normal. 
5 - Os estudantes que não obtiverem aprovação na avaliação contínua, poderão realizar um exame 
final (100% de ponderação) na época normal.  
6 - Todas a UC’s que incluíram, na avaliação contínua, uma avaliação teórico-prática ou laboratorial 
têm que incluir no exame a mesma natureza de avaliação.  
7 - Excetuam-se do exame final na época normal os estudantes que não cumpriram a assiduidade 
respetivamente definida em UC que incluía aulas práticas e/ou aulas teórico-práticas; 
8 - O estudante pode solicitar consulta da prova de avaliação, no prazo máximo de 48 horas após a 
publicitação da sua classificação, mediante solicitação efetuada ao regente na plataforma moodle. A 
consulta da prova decorrerá durante o horário estipulado para o efeito e dado a conhecer ao 
estudante no sítio da UC na plataforma moodle. 

 
Artigo 24.º 

Arquivo de provas 
 

1 - Os docentes devem entregar na Secretaria Escolar, por cada estudante, o elemento de avaliação 
individual dos exames finais realizados. 
2 - Esta norma não se aplica às provas de avaliação no contexto de avaliação contínua. 
 

 
Secção III  

Regime Específico de Ensino Clínico/Aprendizagem Clínica/Estágio 
 

Artigo 25.º 
Disposições Gerais 

 
1 - Cada Licenciatura elabora uma regulamentação própria que atenda à especificidade dos seus 
Ensinos Clínicos/Aprendizagem Clínica/Estágios, adiante designada por Estágio, disposta em anexo 
próprio para o respetivo ciclo de estudos. 
2 - A nota de qualquer unidade curricular de Estágio é obtida através de duas componentes: a 
avaliação de desempenho no local de Estágio e a componente documental entregue pelo estudante.  
3 - A avaliação em cada unidade curricular está sujeita ao número de provas definido no regulamento 
específico para os Estágios de cada curso e que, para o efeito, também estipulará o peso que cada 
prova tem na nota final. 
4 - Em cada uma das componentes e em cada um dos módulos de Estágio existirá uma nota mínima, 
a qual não pode ser inferior a 10 valores. 
5 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, o estudante é aprovado nas unidades curriculares 
de Estágio se obtiver pelo menos 10 valores como média final à unidade curricular e se cumprir as 
notas mínimas fixadas neste Regulamento. 
6 - É estabelecido que estas unidades curriculares compreendem uma única época de 
ensino/avaliação: a época normal em que decorre o Estágio. 
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7 - Se o estudante não obtiver aproveitamento nestas unidades curriculares, de acordo com todas as 
condições exigidas neste Regulamento, tem que se inscrever nas mesmas no ano letivo subsequente, 
realizando-as segundo o calendário letivo e respeitando o regime de precedências. 
 

Artigo 26.º  
 Repetição das unidades curriculares de Ensino Clínico/Aprendizagem Clínica/Estágio 

 
1 - Se o estudante reprovar à unidade curricular de Estágio ou Ensino Clínico terá que se inscrever 
em ano letivo subsequente e concretizar a mesma segundo o cronograma escolar. 
2 - Podem propor-se a ensino clínico, na época especial de finalistas, os estudantes do 4.º ano 
abrangidos por regime especial, desde que regularmente inscritos, no máximo de 2 unidades 
curriculares de ensino clínico. 
3 - Podem propor-se a ensino clínico, na época especial de finalistas, os estudantes do 4.º ano que 
estejam regularmente inscritos, desde que se encontrem nas seguintes situações: 

a)  Reúnam as condições necessárias à obtenção do grau académico nessa época de finalistas, 
sendo que no máximo podem ter 2 unidades curriculares de ensino clínico por realizar, conforme 
nº 2 do artigo 26º; 
b) Tenham frequentado o último ano do curso, tenham desistido ou tenham reprovado nos 
momentos de avaliação anteriores. 
c) Tenham formalizado a sua inscrição na secretaria virtual. 
d) A concretização dos ensinos clínicos na época especial de finalistas deve ser conjugada com 
o calendário letivo definido e com o regime de precedências. 
 

Artigo 27.º  
 Avaliação de Estudantes com Deficiência Física ou Sensorial 

 
1. Atendendo à natureza e grau de deficiência serão fixadas as adaptações a fazer nas formas e 
métodos de avaliação das unidades curriculares. 

a) No caso de Estudantes com deficiência auditiva a prova oral pode ser substituída por uma 
prova escrita; 
b) Para Estudantes com deficiência motora, ou incapacidade para escrever, a prova escrita pode 
ser substituída por uma prova oral; 
c) No caso de deficiência que implique maior morosidade de leitura e/ou escrita, será concedido 
aos Estudantes com deficiência, um período adicional de tempo para a realização da prova 
correspondente a metade do tempo da duração normal; 
d) Durante a realização da prova, os docentes proporcionarão apoio especial aos Estudantes 
com deficiência designadamente no que respeita à consulta de elementos de consulta 
autorizados; 
e) Os enunciados das provas deverão ter uma apresentação adequada ao tipo de deficiência e 
as respostas poderão ser dadas de forma não convencional; 
f) Nos casos em que a natureza e grau da deficiência inviabilizarem um esforço continuado, ou 
se este potenciar a ocorrência de erros, o Estudante poderá realizar a prova em, pelo menos, 
duas fases, com intervalo substancial entre elas; 
g) No caso de Estudantes com deficiência, em que os respetivos condicionalismos específicos o 
recomendem, os prazos de entrega de trabalhos práticos escritos poderão ser alargados, em 
termos definidos pelos Docentes. 

2 - A aplicação destas normas é requerida à Presidente da ESSATLA, acompanhada dos documentos 
que permitam avaliar a natureza e o grau de deficiência, e explicitar os benefícios que considera 
adequados à situação pessoal. 
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Secção IV  
Exames 

 
Artigo 28.º  

Disposições gerais 
 

1 - Em cada ano letivo, em relação a cada unidade curricular e no que respeita a exames de avaliação 
final, haverá quatro épocas: 

a) Época normal; 
b) Época extraordinária; 
c) Época especial para Trabalhadores-Estudantes; 
d) Época especial para Finalistas. 

2 - A organização do calendário das quatro épocas de exame será fixada pelo Presidente da ESSATLA, 
ouvidos os órgãos competentes, e deverá atender às seguintes regras: 

a) Época normal - deverá ter lugar até dia 31 de julho; 
b) Época extraordinária - deverá ter lugar até dia 15 de setembro do ano letivo subsequente; 
c) Época especial para Trabalhadores-Estudantes – deverá ter lugar até final de setembro do 

ano letivo subsequente; 
d)  Época especial para Finalistas - deverá ter lugar até dia 15 de dezembro do ano letivo 
subsequente. 

3 - As épocas de exames finais (normal, extraordinária ou especiais) abrangem um período nunca 
inferior a uma semana e são definidas e afixadas no início de cada ano letivo.  
4 - Os exames só poderão versar sobre a matéria exposta pelo docente e devidamente sumariada 
por este nas aulas. 
5 - A organização do calendário de exames não garante aos estudantes com unidades curriculares 
em atraso compatibilidade de marcação dos mesmos. 
6 - Nas unidades curriculares que compreendem uma aprendizagem prática significativa, o exame 
deverá desdobrar-se em duas provas - uma teórica e outra prática - em calendário a propor pelo 
docente regente da unidade curricular. 

 
Artigo 29.º  

Duração 
 

Os exames de cada unidade curricular têm uma duração máxima de duas horas, podendo ter 30 
minutos de tolerância. 
 

Artigo 30º  
 Condições de acesso 

 
1 - Só poderão inscrever-se para exame os estudantes que satisfaçam cumulativamente as seguintes 
condições: 

a) Tenham inscrição válida na unidade curricular em que pretendem realizar exame; 
b) Tenham a situação de propinas regularizada; 
c) Cumpram as condições exigidas na unidade curricular, conforme FUC ou anexo específico ao 
presente regulamento. 

2 – Para a realização de exames de Época Extraordinária ou Especiais, para além da inscrição para 
exame obrigatória, este acresce das devidas taxas previstas na tabela de emolumentos em vigor na 
ESSATLA. 
3 - Época Extraordinária: 

a) Serão admitidos a exame os estudantes que, tendo ficado reprovados ou não tendo 
comparecido a exame na época normal, requeiram o exame e satisfaçam a propina fixada para  
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o efeito, com pelo menos 10 (dez) dias úteis de antecedência em relação à data estabelecida 
para início da época de exames. 
b) Salvo despacho da Presidente da ESSATLA, cada estudante só poderá prestar provas até ao 
máximo de quatro unidades curriculares semestrais, com exceção dos trabalhadores-estudantes 
que podem inscrever-se para avaliação, na época extraordinária, a todas as unidades 
curriculares em que estejam legalmente inscritos. 

4 - Época especial para Trabalhadores-Estudantes: 
Serão admitidos a exame os estudantes com estatuto de trabalhador-estudante que, tendo ficado 
reprovados ou não tendo comparecido a exame na época normal ou época extraordinária, requeiram 
o exame e satisfaçam a propina fixada para o efeito, com pelo menos 10 (dez) dias úteis de 
antecedência em relação à data estabelecida para início da época de exames. Este pressuposto não 
se aplica a Ensinos Clínicos/Estágios dado que estas Unidades Curriculares não têm exame. 
5 - Época especial para estudantes finalistas: 
São admitidos a exame os estudantes a quem faltem, para concluir a licenciatura, num máximo de 
duas unidades curriculares e que o requeiram com pelo menos 10 (dez) dias úteis de antecedência 
em relação à data estabelecida para início da época de exames. 
 

Artigo 31.º 
Realização dos exames 

 
A realização dos exames obedecerá aos seguintes princípios gerais: 

a) Todos os estudantes assinarão uma folha de presença em cada exame; 
b) Findo o tempo fixado, os estudantes entregarão as suas provas no estado em que estas se 
encontrarem e, neste ato, devem assinar a folha de presença. 

 
Artigo 32.º 

Condicionalismos 
 

1 - Durante os exames, é vedado aos estudantes: 
a) Servirem-se de elementos não autorizados; 
 
b) Comunicarem entre si ou com terceiras pessoas, exceto com os docentes encarregados da 
vigilância; 
c) Perturbarem o trabalho dos outros estudantes ou manifestarem por qualquer forma menos 
respeito pelo ato que realizam; 
d) Ausentarem-se da sala sem o consentimento prévio do docente. 

2 - Aos estudantes que infringirem o disposto neste artigo será atribuída a classificação de zero 
valores, sem prejuízo de procedimento disciplinar. 
3 - Em caso de dúvidas quanto à autoria do exame pode o docente solicitar uma discussão oral sobre 
o mesmo. 

 
Artigo 33.º 

Arquivo de provas 
 

1 – Quando a avaliação se realizar em suporte físico, os docentes devem entregar na Secretaria 
Escolar, por cada estudante, os exames correspondentes à classificação final da unidade curricular. 
2 - Este elemento de avaliação será guardado na Secretaria Escolar durante o período legalmente 
exigido. 
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Secção V  

Da classificação e qualificação 
 

Artigo 34.º  
Classificação das unidades curriculares 

 

1- A avaliação final de uma unidade curricular é expressa através de uma classificação na escala 
numérica inteira de 0 a 20 valores, arredondada às unidades. 

2- Considera-se aprovado numa unidade curricular o estudante que nela obtenha uma 
classificação final igual ou superior a 10 (dez) valores. 

 
Artigo 35.º 

Forma de atribuição 
 

1- A classificação final das unidades curriculares enquadradas no regime geral de avaliação, na 
Modalidade de Exame Final corresponderá à avaliação final do exame efetuado pelo estudante. 

2- A classificação final das unidades curriculares enquadradas na Modalidade Avaliação Contínua 
corresponderá à nota da "avaliação contínua" ou à nota do exame final para os estudantes que 
realizem esta prova na época normal. 

3- A classificação final das unidades curriculares sujeitas a Regimes Específicos de Avaliação é 
definida nos anexos referidos na alínea b) e c) do artigo 21.º do presente Regulamento. 

4- No apuramento das médias finais serão desprezadas as frações inferiores a 0,5 e 
arredondadas para a unidade imediatamente superior as frações de 0,5 ou maiores. 

 
Artigo 36. 

Classificação final do curso 
 

1 - A classificação final do 1º Ciclo de Estudos é expressa no intervalo 10-20 da escala numérica 
inteira de 0  a  20 valores. 
2- A classificação final dos Cursos corresponde à média aritmética ponderada, arredondada às 
unidades, das notas das unidades curriculares constantes do respetivo plano de estudos, sendo 
calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

( ND x CD ) / CTL 
em que: 
ND - nota da unidade curricular 
CD - número de créditos ECTS da unidade curricular 
CTL - número total de créditos ECTS da licenciatura 

 

Artigo 37.º  

Menção qualitativa 
 

A classificação final pode ser acompanhada de uma menção qualitativa, expressa na seguinte 
escala: 

REPROVADO:  menos de 10 valores 
SUFICIENTE:   de 10 a 13 valores 
BOM: 14 e 15 valores 
MUITO BOM:   16 e 17 valores 
EXCELENTE:   18 e 20 valores 
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Secção VI 

Escala europeia de comparabilidade de classificações 
 

 Artigo 38.º  
Escala 

 
Para os estudantes cujo resultado da avaliação tenha sido de "aprovado" a classificação final é 
igualmente vertida na escala europeia de comparabilidade de classificações, conforme o 
disposto nos artigos 18.º, 19.º, 20.º e 21.º do Decreto-Lei nº 42/2005, de 22 de  fevereiro. 
 

Artigo 39.º  
Correspondência entre escalas 

 
Entre o intervalo 10-20 da escala numérica inteira de 0 a 20 e a escala europeia de 
comparabilidade de classificações, adota-se a seguinte correspondência: 

a) A: 20 a p, sendo 'p' a classificação que permite abranger, nesta classe, 10% dos estudantes 
aprovados/diplomados; 

b) B: p -1 a q, sendo 'q' a classificação que permite abranger, no conjunto desta classe com 
a classe anterior, 35% dos estudantes aprovados/diplomados; 

 

c) C: q -1 a r, sendo 'r' a classificação que permite abranger, no conjunto desta classe com 
as classes anteriores, 65% dos estudantes aprovados/diplomados; 

d)  D: r -1 a s, sendo 's' a classificação que permite abranger, no conjunto desta classe com 
as classes anteriores, 90% dos estudantes aprovados/diplomados; 

e) E: s -1 a 10, sendo 'e' a classificação que permite abranger, no conjunto desta classe 
com as classes anteriores, 100% dos estudantes aprovados/diplomados. 

 
Artigo 40.º 

Princípios de aplicação da correspondência às classificações finais 
 

1- A correspondência da classificação final numérica (10 a 20 valores) dum ciclo de estudos ou 
de uma unidade curricular deve considerar a distribuição das classificações finais dos 
estudantes desse ciclo ou dessa unidade curricular dos três anos letivos mais recentes e num 
total de, pelo menos, 30 estudantes aprovados/diplomados. Se este número não for atingido 
naquele período, o período abrangido para o efeito poderá evoluir faseadamente para o 4º 
ano anterior ou o 5º ano anterior. 
2- Quando não for possível a aplicação do disposto na alínea anterior, a correspondência da 
escala europeia de comparabilidade de classificações aos resultados de aprovado será efetuada 
com base na seguinte metodologia: 

 
 

Classificação ECTS 
E D   C B A 

Definição Suficiente Satisfaz Bom Muito Bom Excelente 

    Nota (10- 20  Valores) 
10-11 12-13 14-15  16- 17 18- 20 
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Secção VII 

Melhoria e Recurso de Classificação 

 

Artigo 41.º 

Melhoria da Classificação 

 

1- A melhoria da classificação, numa unidade curricular, só pode ser obtida em exame final de 

Época Extraordinária e de Época Especial para Finalistas mediante requerimento e pagamento 

da taxa fixada para o efeito. 

2- O estudante poderá efetuar um máximo de dois exames por unidade curricular para melhoria 

da nota obtida. 

3- Os exames de melhoria de nota são realizados com base no programa da unidade curricular 

em vigor no momento do requerimento para a melhoria. 

4- Manter-se-á a classificação atribuída na unidade curricular caso o estudante obtenha, 

no(s) exame(s) de melhoria, classificação inferior àquela. 

5- Não é permitida a melhoria de nota a unidades curriculares em que o estudante tenha obtido 

creditação. 

6- Nas Unidades Curriculares Ensinos Clínicos/Aprendizagem Clínica/Estágios não existe 

possibilidade de melhoria de nota. 

7- Depois de requerida a carta de curso, o estudante não poderá fazer melhorias de classificação 

a unidades curriculares. 

 
Artigo 42.º 

Revisão de provas 
 

1- Os estudantes têm o direito de requerer revisão de prova dos exames de avaliação final, 

mediante o pagamento do respetivo emolumento, até dez dias úteis após a afixação das 

classificações. 

2- O requerimento de revisão de prova deverá ser dirigido ao Presidente da ESSATLA e incluir 

uma justificação fundamentada das razões do mesmo. 
3- O Presidente da ESSATLA nomeará um docente da área científica para a revisão de prova, 
podendo ser o regente da unidade curricular ou outro. 
4- Em caso de se confirmar a irregularidade no cálculo da classificação, o valor do emolumento 

pago pelo estudante será devolvido. 

5- Findo o prazo previsto no número 1 sem que seja requerida a revisão de prova, a nota obtida 

é considerada definitiva. 

6- São liminarmente indeferidos todos os pedidos não fundamentadas e/ou apresentados fora 

de prazo, exceto, neste último caso, quando o atraso não possa ser imputado ao estudante. 

7- Não há lugar a pedidos de revisão da classificação de provas orais e provas práticas. 

 
Artigo 43.º 

Omissão de Notas em Pauta 
 

1- Os estudantes só poderão recorrer da omissão duma nota em pauta ou do lançamento 

incorreto duma nota, no semestre letivo em que foram ou deveriam ter sido avaliados à 

unidade curricular em questão. 
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2- Quaisquer requerimentos sobre reclamações de notas eventualmente omissas, 

apresentados fora de prazo, serão liminarmente indeferidos. 

3- Para efeitos do disposto no nº 1, o termo do ano letivo é o dia 31 de dezembro. 

 

 

CAPÍTULO V 

TRANSIÇÃO DE ANO E INSCRIÇÃO NAS UNIDADES CURRICULARES DE UM PLANO 

CURRICULAR 

 

Artigo 44.º 

Transição de ano 

 

1- Transitam de ano os estudantes que concluírem com aprovação a totalidade das unidades 

curriculares a que estão inscritos e às quais corresponde um total de 60 ECTS num ano letivo, 

desde que não haja um regime de precedências aplicável. 

2- O estudante que não obtiver um total de 60 ECTS num ano letivo, pode transitar de ano 

apenas quando a totalidade das unidades curriculares em atraso não perfizerem  

 

mais do que 20 ECTS. São as seguintes as condições mínimas para transição de ano: 

 

de para Condições mínimas 

1° ano 2º ano Aproveitamento a pelo menos 40 ECTS 

2º ano 3º ano Aproveitamento a pelo menos 100 ECTS 

3º ano 4º ano Aproveitamento a pelo menos 160 ECTS 

 
3- Os estudantes que não transitem de ano poderão fazer inscrição em unidades curriculares 

do ano curricular imediatamente seguinte àquele em que se encontram, nos termos previstos 

no artigo 5°. 
 

Artigo 45.º 
Unidades curriculares em atraso 

 

1 - «Unidades curriculares em atraso» são as unidades curriculares em que o estudante não 

obteve aproveitamento, independentemente do ano curricular a que as mesmas pertencem. 

2 – Em cada ano letivo os estudantes não são obrigados a inscrever-se em todas as unidades 

curriculares atrasadas. 

 

Artigo 46.º 
Inscrição em unidades curriculares, extracurriculares e isoladas 

 

1- Os estudantes da ESSATLA poderão ser autorizados a inscrever-se em unidades curriculares 

de outros cursos ou de anos diferentes daqueles em que se encontram formalmente inscritos. 

2- Os estudantes com inscrição em tempo integral podem inscrever-se, no máximo, por ano, em 

12 ECTS de unidades curriculares isoladas ou extracurriculares. 

3- Os estudantes com inscrição em tempo parcial podem inscrever-se, no máximo, por ano, em 

12 ECTS de unidades curriculares isoladas ou extracurriculares. 

4- A inscrição em unidades curriculares, isoladas ou extracurriculares, está sujeita a uma  
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5- mensalidade de valor fixado na tabela de emolumentos em vigor. 

6- As aprovações obtidas em unidades extracurriculares não são creditáveis para efeito de 

obtenção de grau académico. 

7- Os estudantes a quem tenham sido atribuídos créditos por creditação de competências 

terão o direito de alterar a sua inscrição nos 7 dias úteis imediatos à notificação da creditação. 

 
Artigo 47.º  

 Inscrições em unidades curriculares de opção 
 

1 - Quando no plano de estudos do curso existirem unidades curriculares de opção: 
a) O estudante deverá identificar no ato da inscrição as unidades curriculares de opção em que se 
inscreve; 
b) No caso de, terminado o período de inscrições, se verificar que o número de estudantes inscritos 
não perfaz o número mínimo de estudantes fixado pela ESSATLA para o funcionamento da unidade 
curricular de opção, a Secretaria Escolar notificará o estudante para que este altere a sua inscrição. 
2 - A alteração da inscrição nas unidades curriculares de opção em que inicialmente se inscreveu 
poderá ser solicitada até o prazo máximo de cinco (5) dias úteis após o início do semestre. 

3 - Se um estudante reprovar a uma unidade curricular opcional, não é obrigado a inscrever-se nela 
nos anos letivos subsequentes.  
 

Artigo 48.º  
Unidades curriculares não lecionadas 

 
1 - Unidades curriculares já não lecionadas de antigos planos curriculares descontinuados apenas 
podem ser realizadas por exame e apenas durante o tempo determinado pelo órgão competente. 
2 - Independentemente da época de exame em que se inscrevem, a admissão a exame depende da 
apresentação de requerimento e pagamento do respetivo emolumento, devendo, contudo, os 
estudantes declarar, nos prazos fixados, quais os exames que se propõem realizar na Época 
Extraordinária ou Especial. 
3 - Os exames destas unidades curriculares são realizados com base no programa em vigor no 
momento do requerimento para a realização do exame. 
 

CAPÍTULO VI  
PRESCRIÇÕES 

 
Artigo 49.º  

Prescrição do direito à inscrição 
 

1- Conforme o disposto no artigo 5 . º  e anexo I do Decreto-Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto, em cada 
ano letivo não poderão inscrever-se os estudantes em regime de tempo integral cujo número total de 
inscrições já efetuadas em anos letivos anteriores seja igual ao valor fixado no quadro seguinte e que é 
calculado em função do número de créditos - ECTS – obtidos    pelo estudante nas anteriores inscrições 
ou do número de anos curriculares completos: 

 
 Número máximo de inscrições Cursos organizados por unidades de crédito ECTS - Créditos 

ECTS obtidos 
3 0 a 59 

4 60 a 119 

5 
6 

120 a 179 
180 a 239 

8 240  a 359 
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 2 - Para efeitos da aplicação da tabela anterior apenas é contabilizado 0,5 por cada inscrição 
efetuada por estudantes nas condições descritas no número 4 deste artigo, bem como a:  

a) Estudantes portadores de deficiência desde que comprovadamente tal deficiência  

b) possa influenciar negativamente o seu aproveitamento; 
c) Estudantes em regime de tempo parcial que tenham requerido a inscrição em número inferior 
de ECTS àquele que compõem um ano curricular e desde que o requerimento tenha sido 
deferido; 
d) Estudantes que não obtiveram aproveitamento por motivo de doença grave, devidamente 
comprovada. 
e) Estudantes que não obtiveram aproveitamento por motivo de maternidade ou paternidade. 

3 - Ao Trabalhador-Estudante o regime de prescrições não é aplicável. 
4 - A legislação relativa ao trabalhador-estudante, dirigente associativo, atleta de alto rendimento, 
exercício religioso, bombeiros ou outros regimes especiais, será aplicada quando requerida pelo 
estudante no helpdesk no prazo estabelecido, após o qual não serão aceites pedidos. 
5 - Os estudantes que anulam a matrícula/ inscrição       até 31 de Dezembro do ano letivo em causa 
podem, no ano letivo seguinte, inscrever-se no mesmo curso e estabelecimento de ensino sem que   a   
inscrição anulada contabilize para efeitos de prescrição, desde que cumpram com o disposto no  artigo 
5.º. 

 
Artigo 50.º  

Retorno após prescrição 
 

1 - A prescrição do direito à matrícula impede o estudante de se candidatar de novo a esse ou outro 
curso da ESSATLA nos dois semestres seguintes àquele em que se verificou a prescrição. 
2 - A matrícula e inscrição realizadas após o cumprimento do período de interrupção referido no 
número anterior não estão sujeitas ao regime de reingresso. 
3 - O número de inscrições a contar como anteriormente realizadas aos estudantes que se 
reinscreverem após o cumprimento do período de interrupção é igual às anteriormente realizadas 
subtraídas de uma. 
 

Artigo 51°  
Reingresso, mudança de par/instituição Curso 

 
1 - Para os estudantes que entraram pelos regimes de mudança de par/instituição serão consideradas 
todas as inscrições realizadas anteriormente à matrícula e inscrição. 
2 - Para a matrícula e inscrição pelo regime de reingresso e mudança de curso, o número de inscrições 
a considerar para efeito de prescrição é o número de inscrições igual ao ano curricular em que o 
estudante for colocado. 
 
 

CAPÍTULO VII REGIMES ESPECIAIS DE ESTUDOS 
 

Artigo 52.º 
 Disposições gerais 

 
1 - Aplicam-se a estes estudantes todas as normas de avaliação fixadas para os estudantes em regime 
de tempo integral. 
2 - Aos estudantes que beneficiam de isenção da frequência de um número mínimo de aulas (regimes 
especiais conforme artigo 53º e 54º) aplicam-se as seguintes condições: 

a) Nas unidades curriculares realizadas por Avaliação Contínua, o aproveitamento escolar dos 
estudantes é avaliado mediante a aplicação dos mesmos parâmetros que aos demais 
estudantes; 
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b) Nos casos em que a prática profissional orientada ou Estágio é parte integrante do plano 
curricular do curso, os estudantes não poderão obter aprovação se não cumprirem 
integralmente o programa e o respetivo regime presencial. 

 
Artigo 53.º  

Regime de Trabalhador-Estudante 
 

1 - Para beneficiarem do estatuto de trabalhador-estudante, os estudantes têm de o requerer no ato 
da inscrição no respetivo ano letivo, até ao dia de início do 1º semestre do ano letivo. 
Excecionalmente e justificado, poderão requerer para o 2º semestre, desde que façam o 
requerimento antes do 1º dia de aulas. 
2 - De acordo com o artigo 12º da Lei nº 105/2009 de 14 de Setembro, as regalias consistem em: 

a) O trabalhador-estudante não está sujeito à frequência de um número mínimo de unidades 
curriculares de determinado curso, em graus de ensino em que isso seja possível, nem a regimes 
de prescrição ou que impliquem mudança de estabelecimento de ensino; 
b) O trabalhador-estudante não está sujeito a qualquer disposição legal que faça depender o 
aproveitamento escolar de frequência de um número mínimo de aulas por unidade curricular, 
salvaguardando a especificidade de cada unidade curricular (Estágios, aulas práticas e teórico-
práticas); 
c) O trabalhador-estudante não está sujeito a limitações quanto ao número de exames a realizar 
na época extraordinária. 
d) No caso de não haver época extraordinária, o trabalhador-estudante tem direito, na medida 
em que for legalmente admissível, a uma época especial de exame em todas as unidades 
curriculares, excetuando-se os Estágios. 

 
Artigo 54.º  

Outros Regimes Especiais 
 

1 - Os regimes especiais abrangem também os atletas de alta competição; os estudantes que 
professam confissões religiosas que santificam um dia da semana diverso do domingo; os portadores 
de deficiência física e sensorial; as mães e pais estudantes, cujos filhos tenham até 5 anos de idade e 
em especial as jovens grávidas, puérperas e lactantes; os militares em regime de contrato e de 
voluntariado e os dirigentes associativos. 
2 - As regalias em cada um dos casos são as prescritas na legislação aplicável. Para beneficiarem deste 
regime, os estudantes têm de o requerer no ato da inscrição no respetivo ano letivo, até ao dia de 
início do 1º semestre. Excecionalmente e justificado, poderão requerer para o 2º semestre, desde 
que façam o requerimento antes do 1º dia de aulas. 
 
 

CAPÍTULO VIII  
Precedências 

 
ARTIGO 55.º 

 
Na inscrição terão de ser respeitadas as precedências definidas para cada curso conforme Anexos a 
este Regulamento: Anexo I – Curso de Licenciatura em Enfermagem; Anexo II – Curso de Licenciatura 
em Fisioterapia; Anexo III – Curso de Licenciatura em Osteopatia. 
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CAPÍTULO I X 
Procedimentos disciplinares 

 
Artigo 56.º 

 Poder Disciplinar 
 

1 - O exercício do poder disciplinar rege-se de acordo com os Estatutos da ESSATLA. 
2 - No exercício do poder disciplinar constam os procedimentos e sanções de natureza disciplinar. 

 
Artigo 57.º 

 Faltas disciplinares 
 

1 - Constituem faltas disciplinares dos estudantes todos os comportamentos voluntários, ativos ou 
omissos, que se traduzam em violações dos seus deveres legal, estatutária ou regulamentarmente 
fixados. 
2 - Os estudantes que cometam faltas disciplinares serão objeto de sanções proporcionais à 
gravidade das mesmas. 

Artigo 58.º 
Sanções disciplinares 

 
Nos termos do Estatuto da ESSATLA são sanções disciplinares aplicáveis pelas infrações descritas no 
artigo anterior: 

a) Advertência; 
b) Multa correspondente aos prejuízos materiais causados ou às despesas resultantes da 
infração cometida; 
c) Suspensão temporária das atividades escolares; 
d) Suspensão da avaliação escolar durante um ano; 
e) Interdição da frequência da instituição até cinco anos; 
f) Interdição de inscrição e frequência da instituição contínua. 

 
Artigo 59.º 

Quebra da honestidade académica 
 

1 - A quebra de honestidade académica pode resultar de: 
a) Plágio, isto é, a apropriação ou cópia de um trabalho, ou parte dele, sem autorização ou sem 
indicação da verdadeira origem; 
b) Fraude, isto é, o uso ou a tentativa de uso, num teste ou exame, de informação não 
autorizada. A fraude cometida na realização de uma prova implica a anulação da mesma. Por 
outro lado, se no decurso da realização da prova ou posteriormente, se verificarem factos que, 
com segurança, levantem a suspeita de um estudante ter utilizado elementos não permitidos 
para o efeito ou ter copiado a prova apresentada, a mesma ser-lhe-á anulada, o mesmo 
sucedendo à do cúmplice, se o houver. 

2 - As penas por quebra de honestidade são aplicadas em conformidade com a gravidade da infração 
e, se for o caso, em conformidade com o número de transgressões anteriores. 
3 - Neste tipo de procedimento disciplinar, as penas vão desde a anulação da prova pelo docente à 
exclusão da instituição por um período não superior a um ano (pena máxima). 
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CAPÍTULO X  
Exclusão de Estudantes 

 
Artigo 60.º  
Condições 

 
1 - Poderão ser excluídos da ESSATLA os estudantes que deixem de frequentar a ESSATLA por força 
da aplicação dos regulamentos dos cursos. 
2 - Todas as decisões de excluir estudantes da ESSATLA serão da competência do Presidente da EIA, 
mediante proposta da Presidente da Escola, consultado o Conselho Técnico-Científico e o Conselho 
Pedagógico. 
 

CAPÍTULO XI 
PROPINAS E SANÇÕES 

 
Artigo 61.º 

Prazos de pagamento 
 

1- - O ato de matrícula ou inscrição em ano subsequente implica a obrigatoriedade de pagamento 
das propinas correspondente ao respetivo ano curricular (propina em tempo integral ou propina em 
tempo parcial), e das correspondentes multas em caso de eventual incumprimento, 
independentemente das atividades serem executadas presencial ou digitalmente.  

2- O estudante reconhece que a obrigação de pagamento da propina e demais encargos é anual, 
sendo devida por força do ato de matrícula e não está dependente da obtenção de qualquer 
resultado.  

3- Por interesse exclusivo do estudante, o pagamento anual da propina pode ser feito em 
mensalidades. 

 
Artigo 62.º 

Incumprimento dos prazos de pagamento 
 

1 - O não pagamento das propinas por parte do estudante, no todo ou em parte, implica a nulidade 
de todos os atos curriculares praticados no ano letivo a que o incumprimento da obrigação se 
reporta. 
2 - O não pagamento atempado da propina implica um agravamento do seu valor, conforme previsto 
na Tabela de Emolumentos em vigor. 
 

Artigo 63.º 
Consequências do Incumprimento 

 
1 - A realização de exames finais de Época Extraordinária e Épocas Especiais está condicionada à 
regularização das propinas em atraso bem como das respetivas multas. 
2 - Só poderão ser passadas declarações, certificados, fichas curriculares ou outros documentos, a 
estudantes cuja situação de propinas esteja regularizada, bem como a situação prevista na alínea c) 
do nº 3 do artigo 5.º do presente Regulamento. 
3 - O não pagamento de três propinas seguidas sem justificação que seja considerada válida, 
justificação essa que deverá ser sujeita pelo estudante, por escrito, implica a anulação da matrícula. 
4 – Mesmo que a matrícula seja anulada, conforme referido no ponto 3 do presente artigo, mantém-
se a obrigação do estudante de pagar a totalidade da propina integral ou parcial. 
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Artigo 64.º 
 Reembolsos por Desistência 

 
Em caso de desistência da candidatura ou da frequência do curso ou de unidades curriculares, não 
há lugar a reembolso da taxa de candidatura, matrícula ou propinas efetivamente pagas. 
 

CAPÍTULO XII 
 Disposições Transitórias e Finais 

 
Artigo 65.º  

Dúvidas 
 

As dúvidas suscitadas na interpretação deste Regulamento serão resolvidas por Despacho do 
Presidente da ESSATLA, ouvidos os órgãos competentes, quando for caso disso, salvaguardando-se 
questões que estatutariamente sejam competência da entidade instituidora, da EIA, as quais serão 
resolvidas em sede própria. 
 

Artigo 66.º  
Alterações ao Regulamento 

 
1 - Todos os assuntos que se enquadrem no âmbito da competência dos Conselhos Técnico-Científico 
e Pedagógico poderão sofrer modificações ao longo do ano letivo. 
2 - As eventuais alterações serão atempadamente comunicadas aos estudantes e docentes. 
 
 
 
 
 
 
Aprovado em CTC em 1/9/2022. 
Aprovado em CP em 1/9/2022. 
Homologado pela Presidente da ESSATLA em 1/9/2022. 
 
 
 
 
Regime de Precedências: 
Anexo I – Curso de Licenciatura em Enfermagem;  
Anexo II – Curso de Licenciatura em Fisioterapia;  
Anexo III – Curso de Licenciatura em Osteopatia. 
 



 

 
ANEXO I 

PRECEDÊNCIAS 

 
 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 
 
 

 

Unidades Curriculares Precedentes Unidades Curriculares Precedidas 

Ciências de Enfermagem Enfermagem de Saúde Materna e 
Obstetrícia 

Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia 
Farmacologia 
Comunicação em Enfermagem 

EC Enfermagem de Saúde Materna e 
Obstetrícia 

EC Enfermagem de Saúde Materna e 
Obstetrícia 

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria 
 

Farmacologia em Enfermagem  
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria 

EC Enfermagem de Saúde Infantil e 
Pediatria 

EC Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria Enf. Saúde do Adulto, Especialidades 
Médicas 

Enf. Saúde do Adulto, Especialidades Médicas EC Saúde do Adulto, Especialidades 
Médicas 

EC Saúde do Adulto, Especialidades Médicas Enf. Saúde do Adulto, Especialidades 
Cirúrgicas 

Enf. Saúde do Adulto, Especialidades Cirúrgicas EC Saúde do Adulto, Especialidades 
Cirúrgicas 

EC Saúde do Adulto, Especialidades Cirúrgicas Enf.  Saúde Mental e Psiquiátrica 
 

Enf.  Saúde Mental e Psiquiátrica EC Saúde Mental e Psiquiatria 

EC Saúde Mental e Psiquiatria Enf. Saúde do Idoso 
Enf. Cuidados Paliativos 
Enf. Saúde Familiar e Comunitária 

Enf. Saúde do Idoso 
Enf. Cuidados Paliativos 
Enf. Saúde Familiar e Comunitária 

EC Saúde Idoso e Cuidados na Comunidade 

EC Saúde Idoso e Cuidados na Comunidade Enf. Emergência 

Investigação 
EC Saúde Idoso e Cuidados na Comunidade 

Ciclos Temáticos 

Enf. Emergência 
EC Saúde Idoso e Cuidados na Comunidade 

EC VII 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

ANEXO II 
PRECEDÊNCIAS 

 

CURSO DE LICENCIATURA EM FISIOTERAPIA 

 
 

Artigo 1º 

Objeto 

O Regime de Precedências de Unidades Curriculares visa regular as condições de acesso à 

prática através do ensino clínico exercido através das unidades curriculares designadas por 

Estágio.  

 

Artigo 2º 

Acesso às Unidades Curriculares Estágios 

 

Por forma a obter acesso às Unidades Curriculares Estágios, os estudantes devem cumprir as 

indicações que a seguir se descrevem:  

a) As unidades curriculares denominadas por Estágio têm precedência sobre os Estágios 

subsequentes; 

b) A inscrição no Estágio II pressupõe que o estudante tenha aproveitamento em pelo 

menos 5 (cinco) das unidades curriculares seguintes: Anatomia I; Anatomia II, Fisiologia I; 

Fisiologia II; Movimento e Função I, Estratégias de Avaliação e Intervenção em Fisioterapia I 

e II. 

c) A inscrição no Estágio III pressupõe que o estudante tenha aproveitamento em pelo 

menos uma das unidades curriculares seguintes. Estratégias de Avaliação e Intervenção em 

Fisioterapia III, Fisioterapia em Condições Músculo-esqueléticas e Fisioterapia em Condições 

Cardiorrespiratórias. 

d) O estudante não pode inscrever-se em Estágio IV, Estágio V e Estágio VI se tiver em 

atraso mais do que uma disciplina com aulas práticas do 1º ano e qualquer uma das seguintes 

disciplinas de 2º ano: Fisioterapia em Condições Músculo-esqueléticas, Fisioterapia em 

Condições Neuromusculares, Fisioterapia em Condições Cardiorrespiratórias e Raciocínio 

Clínico em Fisioterapia I.  



 

 

 

 

 
 

ANEXO III 
PRECEDÊNCIAS 

 

CURSO DE LICENCIATURA EM OSTEOPATIA 

 
 

Artigo 1º 

Objeto 

O Regime de Precedências de Unidades Curriculares visa regular as condições de acesso à 

prática através dos ensinos clínicos exercidos através das Unidades Curriculares referentes ao 

Estágio Clínico e estabelecer a relação de precedência entre as duas Unidades Curriculares de 

Investigação Aplicada em Osteopatia.  

 

Artigo 2º 

Acesso às Unidades Curriculares Estágios Clínicos 

 

Por forma a obter esse acesso os estudantes devem concluir com aproveitamento todas as 

Unidades Curriculares (UCs) com a devida Precedência que a seguir se indicam: 

 

Estágio Clínico Ano/Semestre UC com Precedência Ano/Semestre 

Estágio Clinico I 2º/2º 

Técnicas de Avaliação e Intervenção II 1º/2º 

Técnicas de Avaliação e Intervenção III 2º/1º 

Fisiopatologia – Órgãos e Sistemas  2º/1º 

Estágio Clinico II 3º/1º 

Estágio Clínico I 2º/2º 

Técnicas de Avaliação e Intervenção IV 2º/2º 

Fisiopatologia Neuro-músculo-esquelética 2º/2º 

Estágio Clinico III 3º/2º 

Técnicas de Avaliação e Intervenção V 3º/1º 

Patologia: Ortopedia e Reumatologia  3º/1º 

Estágio Clínico II 3º/1º 

Estágio Clinico IV 4º/1º 
Técnicas de Avaliação e Intervenção VI 3º/2º 

Estágio Clínico III 3º/2º 

Estágio Clinico V 4º/2º 
Técnicas de Avaliação e Intervenção VII 4º/1º 

Estágio Clínico IV 4º/1º 
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