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Despacho 

RT – 18/2020 

Normas 

transitórias de 

avaliação, 

Calendário 

Escolar 

2019/2020 

 

 
 

Considerando que: 

A Organização Mundial de Saúde qualificou a situação de emergência de saúde 

pública ocasionada pela pandemia da doença COVID -19, tendo sido decretado o 

estado de emergência em Portugal, através do Decreto do Presidente da República 

n.º 14 -A/2020, de 18 de março; 

A UTAD tem estado empenhada na concretização de todas as condições para que o 

processo de ensino se mantenha em desenvolvimento, importando salientar o 

esforço coletivo de toda a Comunidade Académica, garantindo um elevado 

desempenho no funcionamento de unidades curriculares em regime de ensino a 

distância; 

O Governo anunciou a reativação faseada de atividades letivas e não letivas no 

ensino superior com presença de estudantes, através da elaboração de planos 

específicos que permitam manter um compromisso sólida na salvaguarda da saúde 

de todos, mas que permitam concluir este ano letivo com total garantia de sucesso 

académico e num prazo adequado, se possível próximo do calendário inicial, em 

função da expectativa e necessidade futura dos estudantes.  

Seguindo a recomendação do Governo, a UTAD está a preparar um plano de 

reativação faseada para atividades letivas e não letivas com presença de estudantes, 

nomeadamente de atividades de ensino em contexto laboratorial, de ensino clínico 

e estágios, quando estiverem reunidas condições de segurança e os docentes 

considerem fundamental. 

A maioria dos estudantes poderá terminar o Ano Académico até ao final de julho, 

tendo sido considerado um período letivo adicional, de 6 a 26 de junho, visando 

compensar conteúdos programáticos. 

Importa, assim, adequar a calendarizarão das atividades letivas e das épocas normal 

e de recurso dos exames do 2º semestre e ainda a época especial dos exames do ano 

letivo de 2019/2020, tendo em vista todas as condições para o maior sucesso 

académico. 
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Ouvidas as Escolas, o Provedor de Estudante e a Associação Académica, e conforme 

decisão Conselho Académico, realizado em 8 de abril, determino: 

1- A aprovação das necessárias alterações ao Calendário Escolar do presente ano 

letivo, 2019/2020, aplicável ao segundo semestre (Anexo I); 

2- A aprovação de normas especiais de avaliação aplicáveis às unidades 

curriculares do 2.º Semestre e unidades curriculares anuais do ano letivo de 

2019-2020 (Anexo II); 

3- A aprovação das condições de acesso à época especial de exame e à criação de 

uma época especial restrita para o presente ano letivo de 2019/2020 (Anexo 

III); 

4- A elaboração de um plano interno, devidamente articulado em cada uma das 

Escolas, que permita a reativação faseada para atividades letivas e não letivas 

com presença de estudantes nomeadamente de atividades de ensino em 

contexto laboratorial, de ensino clínico e estágios, que sejam devidamente 

sinalizadas pelos docentes como fundamentais, garantindo todas as condições 

de segurança e de garantia de sucesso académico; 

5- O presente despacho produz todos os seus efeitos à data da sua publicação. 

 

 
 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 21 de abril de 2020 

 

O Reitor 

 

António Fontainhas Fernandes 
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Anexo I - Calendário Escolar do 2ª semestre do ano letivo de 2019/2020 
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Anexo II - Avaliação das Unidades Curriculares Semestrais do 2.º Semestre e Unidades Curriculares Anuais do 

ano letivo de 2019-2020 

 
Adaptação temporária e enquadramento dos princípios de avaliação, previstos nos Artigos 13.º, 14.º, 15.º, 

16.º e 17.º do Regulamento Pedagógico da UTAD (RP) e nas Fichas das Unidades Curriculares (FUC). 

 

Princípios e normas orientadoras relativas à avaliação de conhecimentos:  

1. No período em que vigorar a suspensão das atividades presenciais, apenas podem ser previstos e 

realizados provas de avaliação a distância, conforme o nº 4 do Despacho Reitoral 15/2020. 

2. Em função do plano de reativação faseada de atividades da UTAD, podem ser realizadas provas de 

avaliação presenciais, quando o recurso a plataformas tecnológicas não seja considerado adequado 

para a avaliação. 

3. Mantém-se em vigor o Artigo 14.º do RP (Regimes de avaliação), pelo qual os estudantes são 

avaliados, de forma independente, através dos seguintes regimes, de maneira a que cada um deles 

contemple a possibilidade de aprovação à UC: 

a) Avaliação contínua; 

b) Avaliação por exame; 

c) Avaliação por projeto. 

4. Nos termos do nº 1 do Artigo 15.º do RP, a avaliação contínua é o modo obrigatório para avaliar os 

estudantes, pelo que deve ser prevista nas FUC. 

5. A assistência a aulas de contacto sumariadas, independentemente da sua tipologia, não pode ser 

considerada como requisito para avaliação contínua, não se aplicando o nº 2 do Artigo 15.º nem a 

alínea a) do Artigo 17.º do RP. 

6. Na avaliação contínua, a classificação é obtida através da ponderação dos diferentes elementos de 

avaliação (num mínimo de dois) realizados durante o período letivo definido no calendário escolar, 

de acordo com a calendarização e fórmula de cálculo constantes da FUC (nº 3 do Artigo 15.º do RP), 

não sendo aplicada a exigência de classificação mínima a uma ou mais das componentes da avaliação 

(nº 7 do Artigo 13.º do RP e alínea a) do nº 5 do Artigo 15.º do RP). 

7. O estudante tem direito a uma avaliação complementar que lhe possibilite a repetição de um ou 

mais elementos de avaliação previstos na avaliação contínua (nº 5 do Artigo 15.º do RP). 

8. Em casos devidamente fundamentados na FUC, poder-se-á determinar que uma componente de 

avaliação, de caráter prático, não possa ter lugar em sede de avaliação complementar. 
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9. Todos os elementos de avaliação que tenham sido realizados em momento anterior à suspensão do 

ensino presencial e nos termos do previsto nas FUC, devem ser considerados na avaliação. 

10. A avaliação por exame é constituída por provas com partes escrita e/ou oral, cada uma delas com 

componentes teórica e/ou prática, definidas na FUC, a realizar durante o período de avaliação 

previsto no calendário escolar, em datas previamente estabelecidas e divulgadas pelos órgãos 

competentes da Escola, sendo toda a matéria sumariada na UC objeto de avaliação (nº 1 do Artigo 

16.º do RP), não podendo ser exigidos os requisitos de admissão a exame definidos no Artigo 17.º 

do RP. 

11. Os elementos de avaliação previstos nas FUC deverão garantir uma verificação fidedigna da 

identidade e autoria dos estudantes, enquanto vigorar o período de atividade letiva a distância.  

12. Os docentes têm autonomia para definir o tipo de elementos de avaliação e selecionar as 

plataformas que considerarem mais adequadas, podendo incluir a prova oral para reforço da 

verificação da identidade e autoria dos estudantes.  

13. Dada a incerteza sobre as condições de conclusão deste semestre letivo, espera-se dos docentes a 

adequada flexibilidade do regime de avaliação, prevendo formas alternativas quer para as 

componentes mais práticas das UC, quer para os alunos que não reúnam as condições mínimas para 

a realização das avaliações on-line, quer ainda para as eventuais quebras dos sistemas informáticos 

durante a realização dessas avaliações. 

14. Os Diretores de Curso, em articulação com os Presidentes dos Conselhos Pedagógicos, promoverão 

com os regentes das UC a reapreciação dos modelos de avaliação previstos nas FUC, competindo ao 

Conselho Pedagógico pronunciar-se sobre os métodos de ensino e de avaliação das UC sempre que 

necessário, de acordo com o previsto nas alíneas b) e c) do nº1 do artigo 50.º dos Estatutos da UTAD 

e com o ponto 4 do artigo 8º do Regulamento Pedagógico. 

15. O regente e os docentes de cada UC devem debater e articular com os estudantes os novos métodos 

de avaliação, os quais terão que estar refletidos nas FUC até 8 de maio.  

16. Os Presidentes de Escola, os Presidentes dos Conselhos Pedagógicos e os Diretores dos Cursos, em 

articulação com os docentes, devem diligenciar para que a informação sobre os novos métodos de 

avaliação seja do conhecimento de todos os estudantes. 

17. Os Diretores dos Cursos, conjuntamente com os docentes responsáveis pela orientação e com os 

próprios estudantes, devem implementar a reestruturação dos planos de trabalho dos estágios 

curriculares das licenciaturas, caso não seja possível concretizar até julho a parte prática inicialmente 

prevista, podendo optar-se pela realização de trabalhos de revisão bibliográfica ou similares, de 

modo a que seja possível a sua conclusão até 15 de setembro 2020. 
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18. Os Diretores dos Cursos, conjuntamente com os docentes responsáveis pela orientação e com os 

próprios estudantes, devem implementar a reestruturação dos planos de trabalho das 

dissertações/estágios/projetos dos mestrados, de modo a que seja possível a sua conclusão até 15 

de dezembro 2020. 

19. Qualquer dúvida ou caso omisso sobre a avaliação será clarificada pelo Presidente de Escola, ouvido 

o Presidente do Conselho Pedagógico e o Diretor do Curso. 

  



  Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
 

 

 
Página 7 de 9 

 
 
 
 
 

Anexo III - Época de exame especial e época especial restrita 

A avaliação por exame em época especial das Unidades Curriculares (UC) Semestrais do 2.º semestre e UC 

Anuais do ano letivo de 2019/2020, pode ser realizada numa Época Especial Restrita (EER), a decorrer entre 

27 e 31 de julho, e numa Época Especial (EE), a decorrer de 1 a 11 de setembro. 

A regulamentação existente sobre esta época de exames continua a ser aplicada. Acresce o Despacho 

RT – 15/2020 ou o Despacho n.º 4269/2020, sobre normas regulamentares transitórias e de exceção para 

aplicação em matéria de ensino-aprendizagem. 

Este documento define aspetos específicos e excecionais das EER e EE, como sejam as condições de acesso, 

o limite de ECTS e de UC, a inscrição nos Serviços Académicos (SA), prazos e modalidades de inscrição, 

emissão e preenchimento de pautas. Serão ainda formalizadas recomendações para os Conselhos 

Pedagógicos, Diretores dos Cursos e Docentes sobre os exames das épocas normal e de recurso. 

Conceitos 

Para efeitos do presente documento, entende-se por:  

a) Estudantes finalistas, os estudantes definidos no nº 6 do artigo 16º do Regulamento Pedagógico (RP); 

b) Estudantes com estatuto especial, os estudantes de um regime especial de frequência, definidos no 

Regulamento dos Regimes Especiais de Frequência da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

e referidos no nº 8 do artigo 16º do RP; 

c) Estudantes RT - 15/2020, todos os estudantes da UTAD (incluindo estudantes finalistas e estudantes 

com estatuto especial) inscritos, no presente ano letivo, em UC anuais ou UC do 2.º semestre, 

incluindo UC isoladas. 

Época Especial Restrita – 27 a 31 de julho 
ID Descrição  UC do 1º semestre UC do 2º semestre UC Anuais 

1 Acesso à EER  Estudantes 
finalistas 

 Até 24 ECTS, podendo, este limite ser ultrapassado, desde 
que o número total de unidades curriculares a realizar seja 
no máximo de quatro (nº 6 do artigo 16º do Regulamento 
Pedagógico). 

 Estudantes que 
ao abrigo de 
protocolos 
podem transitar 
para outras IES. 

 Até 24 ECTS, podendo, este limite ser ultrapassado, desde 
que o número total de unidades curriculares a realizar seja 
no máximo de quatro (nº 6 do artigo 16º do Regulamento 
Pedagógico). 

 Estudantes 
RT - 15/2020 

 UC de 2º semestre ou anuais cujo corpo docente integra 
exclusivamente docentes convidados (UC a identificar de 
modo conjunto pelas Escolas e Vice-Reitor para o Ensino  

2 Limite de ECTS e 
de UC 

Os limites de ECTS e de UC acima descritas complementam-se: por exemplo, um 
estudante finalista que esteja inscrito em UC do 2º semestre cujo corpo docente integra 
exclusivamente docentes convidados poderá realizar exames até 24 ECTS ou máximo de 
quatro UC (nº 6 do artigo 16º do RP) a que acrescem os exames às referidas UC do 2º 
semestre. 
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3 Inscrição nos SA Obrigatória (10€/UC, sendo que os estudantes com bolsa da Ação Social pagarão 5€) 

4 Prazo e 
modalidade de 
inscrição 

 As inscrições na época especial restrita decorrerão de 24 a 28 de junho. 

 A inscrição na EER nos Serviços Académicos (SA) não fica dependente do lançamento 
das pautas dos exames da época normal ou de recurso. 

5 Emissão de 
pautas pelos SA 
e lacragem de 
pautas pelos 
docentes 

 As pautas dos exames da época de recurso devem ser lacradas o mais breve possível 
após o exame, tendo como limite 26 de julho. 

 As pautas da EER são emitidas no final do período de inscrições (28 de junho), 
independentemente da data de realização do exame. 

 As pautas da EER que não possam ser emitidas a 28 de junho, serão emitidas dois dias 
úteis após a data da lacragem da pauta da época anterior. 

6 Realização dos 
exames 

 O exame da EER deve ser realizado independentemente da pauta estar disponível no 
SIDE ao docente responsável pela UC. 

7 Outras situações  Não são aceites inscrições a exames da ERR fora do período de 24 a 28 de junho. 

 
Época Especial - 1 a 11 de setembro 

ID Descrição  UC 1º semestre UC do 2º semestre UC Anuais 

1 Acesso à EE Estudantes com 
estatuto especial 

Até 24 ECTS, podendo, este limite ser ultrapassado, desde que o 
número total de unidades curriculares a realizar seja no máximo 
de quatro (nº 6 do artigo 16º do RP). 

Estudantes 
RT - 15/2020 

  UC a que o 
estudante se 
inscreveu no 2º 
semestre do ano 
letivo de 
2019/2020. 

 UC anuais a que o 
estudante se 
inscreveu no ano 
letivo de 
2019/2020. 

 

2 Limite de ECTS e 
de UC 

 Os limites de ECTS e de UC acima descritos complementam-se: por exemplo, um 
estudante com estatuto especial que esteja inscrito em UC do 2º semestre poderá 
realizar exames até 24 ECTS ou máximo de quatro UC (nº 6 do artigo 16º do RP) a 
que acrescem os exames às referidas UC do 2º semestre. 

 O estudante não pode repetir exames de UC que tenha realizado na EER. 

3 Inscrição nos SA Obrigatória (10€/UC, sendo que os estudantes com bolsa da Ação Social pagarão 5€) 

4 Prazo e 
modalidade de 
inscrição 

 As inscrições na época especial decorrerão de 20 a 26 de agosto. 

 A validação da inscrição pelos SA fica dependente do lançamento de avaliações 
anteriores.  

5 Emissão de 
pautas pelos SA 

 As pautas são emitidas a 31 de agosto, independentemente de quando sejam 
realizados os exames.  

 As pautas ficam disponíveis no SIDE a aguardar por preenchimento e lacragem até dia 
18 de setembro. 

6 Realização dos 
exames 

 Os exames só são realizados se a pauta existir e estiver disponível no SIDE ao docente 
responsável pela UC. 

7 Outras situações  Não são aceites inscrições na época especial de exames fora do prazo (17 a 26 de 
agosto). 

 
Para uma correta aplicação dos critérios previstos para as EER e ER, os órgãos competentes das escolas 

e/ou os docentes devem: 

 Identificar até 15 de maio, em conjunto com o Vice-Reitor para o Ensino, as UC do 1º semestre, 2º 

semestre ou anuais com corpo docente formado exclusivamente por docentes convidados cujos 

exames de época especial vão decorrer na EER. Estas UC serão comunicadas aos Serviços 

Académicos e estudantes até 22 de maio. 
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 Os exames das épocas normal e de recurso de UC cujo corpo docente integra exclusivamente 

docentes convidados devem ser realizados nos primeiros dias da respetiva época. 

 Os exames das épocas normal e de recurso de UC do último ano letivo dos cursos de licenciatura e 

mestrado devem ser realizados nos primeiros dias da respetiva época. 

 As pautas com os resultados das avaliações por avaliação contínua e por exame da época normal 

devem ser lacradas até 18 de julho. 

 As pautas com os resultados das avaliações por exame da época de recurso devem 

preferencialmente ser lacradas pelos docentes até 26 de julho (nomeadamente UC cujo corpo 

docente integra exclusivamente docentes convidados e UC do último ano letivo dos cursos de 

licenciatura e mestrado). 

 As pautas com os resultados das avaliações por exame da época especial de recurso devem de ser 

lacradas até 3 de agosto. 

 As pautas com os resultados das avaliações por exame da época de devem de ser lacradas até 18 de 

setembro. 

 

 


