
REGULAMENTO DE PRAZOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS  

DA SECRETARIA DA UNIVERSIDADE INDEPENDENTE  

ARTIGO 1º  

(Secretaria) 

1. A Secretaria regista e executa todos os actos administrativos relativos à matrícula, inscrição e à 

frequência pedagógica dos alunos, e também todos os actos de Tesouraria. 

2. Os alunos relacionam-se também directamente com a Secretaria para apresentar requerimentos, 

solicitar declarações de matrícula e/ou de inscrição, certificados de habilitações, recursos de 

classificações, pedidos de equivalências de disciplinas, de transferências, de mudança de curso 

ou de reingresso e outros documentos. 

3. As reclamações dos alunos relativas a questões relacionadas com o funcionamento da secretaria, 

devem ser apresentadas, por escrito à Direcção dos Serviços Administrativos. 

ARTIGO 2º 

(Prazos para entrega de Documentos) 

1. Todos os documentos devem ser solicitados por escrito, mediante impresso próprio disponível ao 

Balcão da Secretaria. 

2. Os prazos administrativos que medeiam entre o pedido e a entrega do respectivo documento são: 

a) Certificado de Habilitações Final – 15 (quinze) Dias Úteis 

b) Certificado de Habilitações - 15 (quinze) Dias Úteis 

c) Carta de Curso – no dia 29 de Janeiro do ano civil seguinte ao pedido. 

d) Conteúdos programáticos do 1º ano - 8 (oito) Dias Úteis  

e) Conteúdos Programáticos do 2º e 3º ano - 10 (dez) Dias Úteis  

f) Conteúdos Programáticos do 4º e 5 ano – 15 (quinze) Dias Úteis 

g) Declaração de Matrícula - 3 (três) Dias Úteis 

h) Declaração de Aproveitamento - 15 (quinze) Dias Úteis 

i) Fotocópia Autenticada de Horário  - 3 (três) Dias Úteis 

j) Fotocópia Autenticada de Mapa de Frequências - 3 (três) Dias Úteis 

k) Historial de Candidatura - 8 (oito) Dias Úteis 

l) Outros Documentos - 5 Dias (cinco) Úteis 



3. Em casos excepcionais os prazos poderão sofrer alteração, que será devidamente comunicada ao 

aluno. 

4. Os prazos de c), d), e) e f) são cumulativos. 

5. A contagem dos prazos tem início no dia útil imediatamente a seguir ao pedido do aluno. 

 

ARTIGO 3º  

Mudança de Curso Interna 

1. A Mudança de Curso Interna é o acto pelo qual um aluno que se encontra matriculado num 

determinado curso na UnI, requer a sua mudança para outro diferente, desde que observados os 

preceitos legais exigidos para o regime da Mudança de Curso. 

2. Os pedidos de Mudança de Curso Interna devem ser apresentados até ao fim do mês de 

Novembro.  

ARTIGO 4º 

(Inscrições para Exames) 

1. Os prazos de inscrições para exames das várias épocas de Recurso são publicados anualmente 

no Guia do Aluno e no site da Universidade Independente em www.uni.pt, nos termos estipulados 

pela Administração Escolar. 

2. O incumprimento dos prazos estabelecidos pela Administração Escolar para efeitos de inscrição 

de Exames em Épocas de Recurso incorre na aplicação de uma multa (exame fora de prazo), que 

se encontra prevista no preçário dos Serviços da Universidade Independente. 

3. Caso não existam alunos inscritos dentro do prazo estipulado, não serão aceites inscrições fora de 

prazo. 

ARTIGO 5º 

Mudança de Turma 

Os alunos podem requerer a mudança de turma até ao final do mês de Dezembro. 

ARTIGO 6º  

(Reclamação de Omissão de Notas em Pauta) 

1. Os alunos só poderão ou reclamar da omissão duma nota em pauta ou recorrer do lançamento 

incorrecto duma nota, até ao ano lectivo seguinte em que foram avaliados à disciplina em questão. 



2. Quaisquer requerimentos sobre reclamações ou recursos de notas, apresentados fora de prazo, 

serão liminarmente indeferidos 

3. As Reclamações ou Recursos  devem ser praticados por escrito  mediante impresso próprio 

disponível ao Balcão da Secretaria.  

ARTIGO 7º 

(Entrada em Vigor) 

O presente Regulamento entra em vigor no ano lectivo 2003/2004. 

 

Lisboa, 06 de Outubro de 2003 

 

A Directora dos Serviços Administrativos 

   Dra. Conceição Campos Cardoso 


