Inf

ESCOLA
SUPERIOR
DE EDUCAÇÃO
POLITÉCNICO
DO PORTO

INFORMAÇÃO
ESE/SERVIÇOS ACADÉMICOS
07/12/2018

Exames — Época normal, recurso e especial
Exames melhoria — Época normal, recurso e especial

De acordo com o Regulamento de Exames do IPP, lembramos que:
1.

O calendário escolar define anualmente os períodos letivos (1º semestre e 2º semestre), os períodos de exames e o período para as respetivas inscrições.
2.

Existem 3 épocas de exame às quais os estudantes se podem apresentar (Normal, Recurso e Especial) desde
que tenham frequência da UC e reunidas as condições de acesso a exame previstas na respetiva FUC.
3.

Os estudantes que reúnam as condições de acesso a exame são automaticamente inscritos na Época Normal,
que não está sujeita ao pagamento de taxa de inscrição.
4.

Para as Épocas Recurso, Especial e Melhorias, a inscrição em exame é sempre obrigatória, e sujeita a pagamento dentro do prazo definido.
5.

O procedimento de inscrição em exame é efetuado no prazo definido no calendário escolar em
www.eu.ipp.pt – menu Secretariado – Exames Finais e tem 2 momentos:
1º - Secretaria Online (www.eu.ipp.pt), escolhendo a época, clicando em Inscrever e termina no momento em
que o estudante gera a referência para pagamento através do MB.
2º - Pagamento através do MB da referência gerada na Secretaria Online.
Assim a inscrição só é efetiva se ambos os momentos tiverem lugar.
6.

Caso o docente não lance as classificações atempadamente, depois do docente lançar as classificações, o estudante tem 48 horas ou até à data/hora (o que ocorrer primeiro) do exame para se inscrever na secretaria
online sem taxa de incumprimento de prazo.
7.

A inscrição em exame, efetuada nos serviços da área académica (SA), é considerada totalmente instruída com
o ato da entrega de requerimento e respetivo pagamento.
8.

As provas de Melhoria devem ter lugar até à Época Especial do ano letivo em que o estudante completa a totalidade dos ECTS do seu curso, inclusive.
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De acordo com o Regulamento de Frequência e Avaliação da ESE, lembramos que:
Se a UC tiver Exame final, o/a estudante, com frequência no ano anterior, pode optar por
1-Ser avaliado por exame com as matérias do programa em vigor no ano letivo anterior - sendo da responsabilidade do/a estudante informar até 8 dias úteis antes da data do exame o/a docente da UC da sua intenção
de ir a exame
2-optar por frequentar de novo a UC, sendo avaliado de acordo com o programa em vigor

QUADRO RESUMO DAS ÉPOCAS DE EXAME

1º SEMESTRE

EXAMES
Época normal
Época recurso
Melhoria
Época normal
Melhoria
Época recurso

1º, 2º SEM. e ANUAL

2º SEM. e ANUAL

Época normal
Época recurso
Melhoria
Época normal
Melhoria
Época recurso

Época especial

Melhoria
Época especial

ACESSO
TODOS CL <10 ou NC
TODOS CL <10 ou NC
INSCRITOS NA SO
TODOS CL >= 10
1 EXAME POR UC
INSCRITOS NOS SA
TODOS CL >= 10
1 EXAME POR UC
INSCRITOS NA SO ou nos SA
TODOS CL <10 ou NC
TODOS CL <10 ou NC
INSCRITOS NA SO
TODOS CL >= 10
1 EXAME POR UC
INSCRITOS NOS SA
TODOS CL >= 10
1 EXAME POR UC
INSCRITOS NA SO ou nos SA
FINALISTAS (2UC Anuais ou 4 Sem)
ESTATUTOS ESPECIAIS
RISCO DE PRESCRIÇÃO
ERASMUS IN (2UC)
ERASMUS OUT (2UC com opção A/F)
INSCRITOS NA SO ou nos SA
TODOS CL >= 10
1 EXAME POR UC
INSCRITOS NOS SA

INSCRIÇÃO
AUTOMÁTICA
NA SO
Com taxa de incumprimento de prazo

PRAZOS 2018/2019
-------------04/02 a 10/02
até dia/hora do exame

PRESENCIAL SA – UC ano anterior

até dia/hora do exame

NA SO – UC próprio ano
Com taxa de incumprimento de prazo
PRESENCIAL SA – UC ano anterior
AUTOMÁTICA
NA SO
Com taxa de incumprimento de prazo

04/02 a 10/02
até dia/hora do exame
até dia/hora do exame
-------------26/6 a 09/07
até dia/hora do exame

PRESENCIAL SA – UC ano anterior

até dia/hora do exame

NA SO – UC próprio ano
Com taxa de incumprimento de prazo
PRESENCIAL SA – UC ano anterior
FINALISTAS, EST.TRABALHADORES
ATLETAS IPP, GRUPOS ARTÍSTICOS
NA SO
OUTROS ESTATUTOS, RISCO DE PESCRIÇÃO, ERASMUS IN e OUT
PRESENCIAL SA

26/6 a 09/07
até dia/hora do exame
até dia/hora do exame

PRESENCIAL SA
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01/08 a 31/08
Até 31/08
Até 31/08

