
Regulamento de Inscrição  em Épocas  de Exame 

Artigo 1º 

Época de Exames 

 

1) Nos termos do artigo 17º (Épocas  de Exames) do Regulamento Geral de Avaliação, 

em  cada  ano lectivo  e em relação a cada  Disciplina, haverá as seguintes Épocas de 

Exame: 

 

• Época Normal; 

• Época de Recurso; 

• Época de Trabalhador Estudante; 

• Época Especial; 

 

2) As datas de cada Época são definidas pelo Reitor e publicadas até ao início de cada  ano 

lectivo a que diz respeito em Calendário Escolar. 

 

Artigo 2º 

Épocas de Exame 

 

1) Época Normal: 

a) No final do 1º semestre realizar-se-ão as 1ª frequências  das    disciplinas  anuais  e 

exames finais das disciplinas semestrais  do 1º semestre; 

b) No final do 2º semestre  realizar-se-ão   as 2º frequências das  disciplinas anuais e/ou 

exame final das Faculdades de Ciências  Sociais e Humanas  e Direito, exames finais   

das  disciplinas  semestrais do 2º semestre e ainda os  exames  finais  das disciplinas  

anuais da  Faculdade  de Ciências da  Engenharia  e Tecnologia. 

 

2) Época  de Recurso: 

 

a) A  primeira Época de Recurso destina-se  à  avaliação  das disciplinas semestrais  do 1º  

semestre 

b) A segunda Época  de Recurso destina-se  à  avaliação  das disciplinas  anuais  e 

disciplinas  do 2º Semestre 



 

3) Época de Trabalhador Estudante  destina-se  à  avaliação  de disciplinas anuais ou 

semestrais  dos alunos  que  sejam  titulares dessa  qualidade. 

 

 

4) Época  Especial  destina-se à avaliação  de disciplinas  anuais  ou semestrais dos  alunos   

que sejam  titulares da  qualidade de finalistas. 

 

 

Artigo 3º 

Segundas  Chamadas 

 

1) Os  alunos  ao abrigo do Estatuto Trabalhador  Estudante, podem , em  casos  devidamente  

justificados recorrer à segunda chamada, apresentando para  o efeito declaração da  

entidade patronal  atestando  que  a sua colaboração  foi  imprescindível  naquela data. 

 

2) Nos termos do artigo 6º do Regulamento  Complementar  de Avaliação  - Execução  dos 

elementos  de Avaliação- a segunda  chamada  terá apenas  lugar  em Época Normal e em 

casos devidamente justificados nas seguintes situações: 

 

a) Em caso de internamento hospitalar coincidente com a data da prova, comprovado por 

documento oficial do hospital; 

b) Poderá ainda ser considerado o caso de doença impossibilitante de comparência 

certificada por atestado médico nos termos do parágrafo seguinte; 

c) Em caso de parto que ocorra nos 30 dias anteriores à realização da prova, ou que se 

preveja que venha a ocorrer em igual período após ela, confirmado por documento oficial 

do hospital, ou do médio competente; 

d) Falecimento do cônjuge ou parente em qualquer grau da linha recta e até ao segundo 

grau da linha colateral, desde que tenha ocorrido nos cinco dias anteriores ao da 

realização da prova, comprovado por documento oficial; 

e) Presença em Tribunal devidamente comprovada; 

f) Prestação de provas de inspecção para as Forças Armadas, coincidente com a data da 

prova e comprovada com documento oficial; 



g) Realização de exame de condução, comprovada por documento oficial. 

 

3) A aceitação da justificação da alínea b) do número anterior dependerá da decisão 

fundamentada dos Serviços. 

 

4) Quando por força de disciplinas em atraso ocorrer a realização de mais do que um Elemento 

de Avaliação no mesmo dia, o aluno realiza nesse dia um só deles, nos termos do artigo 5º 

do Regulamento  Complementar  de Avaliação.   

 

5) Em caso algum há lugar à realização de 3ª chamada 

 

6) No caso de Exames de Época de recurso e de Época Especial não há 2ª chamada 

 

Artigo 4º 

Requisitos de Inscrição  da Época Normal 

 

O acesso  á Época  Normal de Exames requer,  o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 

 

a) O aluno deve  estar matriculado  no ano lectivo e inscrito nas disciplinas  do ano curricular; 

b) O aluno não pode ter pendente  nenhum  acto administrativo; 

c) O aluno deverá  ter todos os  actos de tesouraria regularizados.  

 

Artigo 5º 

Prazos e Requisitos de Inscrição  das Épocas  de Recurso 

 

1) O acesso  à Época  de Recurso requer  o preenchimento cumulativo dos seguintes 

requisitos: 

 

b) O aluno deve  estar matriculado  no ano lectivo e inscrito nas disciplinas a que se 

propõe  a exame; 

c) O aluno não pode ter pendente  nenhum  acto administrativo; 

d) O aluno deverá  ter todos os  actos de tesouraria regularizados; 

e) O aluno  deverá  inscrever-se dentro do prazo estipulado no início do ano lectivo, 

mediante  o pagamento  do respectivo exame; 



 

2) Caso não seja possível o inscrição  dentro do prazo por acto imputável  aos  Serviços  

Administrativos da UnI, o aluno  pode  mediante requerimento e despacho favorável da 

Direcção dos Serviços Administrativos, inscrever-se  no prazo de 48 horas  após 

deferimento do requerimento. 

 

3) Caso  não seja possível  a inscrição  dentro do prazo  por acto imputável ao  aluno, este  só 

poderá  inscrever-se  nesta época  se  houver alunos  inscritos dentro  do prazo  para a 

realização daquele  exame e mediante  o pagamento  de uma  taxa. 

 

Artigo 6º 

Prazos e Requisitos de inscrição na  Época  de Trabalhador Estudante 

 

1) O acesso  à Época  de Trabalhador  Estudante,  requer  o preenchimento cumulativo dos 

seguintes requisitos: 

 

 

a) O aluno deve  estar matriculado  no ano lectivo e inscrito nas disciplinas a que se 

propõe  a exame; 

b) O aluno não pode ter pendente nenhum  acto administrativo; 

c) O aluno deverá  ter todos os  actos de tesouraria regularizados; 

d) Deverá apresentar documento, exigido pelos serviços fazendo prova  do referido 

estatuto, que deverá  ser entregue  até 15 (quinze) dias  antes do prazo estipulado 

para  a  inscrição nesta  época. 

e) O aluno  deverá  inscrever-se dentro do prazo estipulado no início do ano lectivo, 

mediante  o pagamento  do respectivo exame; 

 

 

Artigo 7º 

Prazos e Requisitos de inscrição na  Época Especial 

 

1) O acesso  à Época Especial, requer  o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 

 



a) O aluno deve  estar matriculado  no ano lectivo e inscrito nas disciplinas  a que se 

propõe  a exame; 

b) O aluno não pode ter pendente  nenhum  acto administrativo; 

c) O aluno deverá  ter todos os  actos de tesouraria regularizados; 

d) O aluno  deverá  inscrever-se dentro do prazo estipulado no início do ano lectivo, 

mediante  o pagamento  do respectivo exame; 

2) Apenas podem realizar Exames na Época Especial os alunos que possam terminar a 

Licenciatura nessa Época Especial, nunca ultrapassando 2 cadeiras anuais ou 1 cadeira 

anual e 2 semestrais ou 4 cadeiras semestrais, ou o número equivalente em créditos. 

 

 

Artigo 8º 

Prazo, Inscrição e requisitos  para  Exames de Melhoria  de Nota 

 

Nos termos  do artigo 19º do Regulamento Geral de Avaliação: 

 

1) O Aluno tem o direito de requerer a realização do exame para melhoria de nota, por uma 

só vez, até 1 (um) ano após a aprovação e mediante a respectiva inscrição e pagamento 

na Secretaria . 

a. O aluno que requisita este  exame  não  necessita estar  inscrito  na disciplina, sobre 

a qual vai  incidir o exame.   

 

2) Aos  Exames  de Melhoria  de Nota  aplicam-se  as épocas de recurso  e correspondentes 

prazos  de inscrição 

 

3) A melhoria de nota corresponde a um exame escrito, e oral se necessário, e nunca antes 

de época de Recurso do ano a que se refere. 

 

 

4) A nota obtida na repetição de prova, para efeitos de melhoria, só será considerada se for 

superior à obtida anteriormente 

 

Artigo 9º 

Casos  Omissos 



Os  casos omissos,  serão analisados mediante a  apresentação  de requerimento pelo aluno nos 

serviços e apreciados  caso a caso. 

 

 

Artigo 10º 

Sobreposição  de Regulamentos 

 

Sobrepor-se-ão  a este  Regulamento, as regras consagradas em Regulamentos Específicos de 

Avaliação, exceptuando-se as  regras  de Tesouraria e Prazos de Inscrição. 

 

 

Artigo 11º 

A  todos os  actos praticados fora  do prazo previamente  estipulado, acrescerá uma  taxa em vigor 

para o efeito. 

 

 

 Artigo 12º 

Disposições Finais  

 

Salvo os  casos  omissos, previstos no artigo 9º do presente  Regulamento, em caso  algum o aluno 

submeterá  para  apreciação  dos  serviços matéria regulada  neste Regulamento, sob pena  de  

indeferimento liminar . 

 

 

UnI, 24 de Novembro de 2003    

 

   A Direcção dos  Serviços Administrativos 

 

 

 


