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INTRODUÇÃO
A Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI) considera
essencial para o quotidiano académico dos estudantes que estes conheçam os seus direitos e deveres. Torna-se assim necessário conheceres a Legislação que rege a Universidade
da Beira Interior, bem como a sua organização e os seus representantes, para que possas
usufruir de uma experiência académica e cívica digna de um Ensino Superior Público
de qualidade e inclusivo, que verdadeiramente te prepare e forme como construtor do
futuro da sociedade.
Este documento servirá como aglomerador dos teus direitos e deveres. Serão apresentadas, de forma resumida, algumas matérias e tópicos fundamentais ao nível pedagógico-administrativo. Desta forma, a AAUBI pretende aproximar-se dos estudantes e
representá-los, ao mesmo tempo que te aproxima do dia-a-dia da Academia, disponibilizando-te as bases para que possas, por ti mesmo, conhecer e explorar ainda mais o universo ubiano, bem como dotares-te de mais capacidades para defenderes os teus direitos
perante situações de injustiça ou incumprimento das regras estabelecidas.
Dada a natureza exaustiva do documento e, estando este dependente da contextualização legislativa que vigora no Ensino Superior e na UBI, o mesmo poderá, ou irá,
sofrer alterações e actualizações ao longo do ano lectivo.
Em momento algum estarás sozinho. Este exercício de cidadania será realizado em
conjunto com a AAUBI e, como tal, apelamos que contactes o Gabinete de Apoio ao
Estudante AAUBI sempre que considerares necessário a fim de, virtual ou presencialmente, podermos prestar-te esclarecimentos e acompanhamento para situações, questões,
sugestões ou dúvidas no âmbito pedagógico-administrativo. Podes contactar-nos para
o pedagógico@aaubi.pt. Acompanha a página do Gabinete no Facebook para novidades e informações.
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PROCESSO
DE ENSINOAPRENDIZAGEM
Designa-se por Ensino-Aprendizagem o período de tempo
em que decorrem as aulas e que termina com o início da semana interdita a avaliações (Semana Verde).
Algumas informações importantes sobre este processo:
• A divulgação das classificações finais de ensino-aprendizagem têm que ser divulgadas pelo docente
até 5 dias antes do exame;
• Caso este prazo seja ultrapassado, aconselha-se que o
representante de ano contacte o regente da Unidade
Curricular (UC) em questão, por forma a dar conta
do incumprimento e exigir a divulgação urgente das
classificações;
• Os estudantes poderão solicitar ao regente da UC
qualquer esclarecimento presencial sobre a sua nota
final ou qualquer nota de um específico momento de
avaliação independentemente do fim a que se destina;
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ÉPOCA
DE EXAME
A época de exame é uma oportunidade para o aluno aprovar à Unidade Curricular ou melhorar a sua classificação final de ensino-aprendizagem. Esta divide-se em três momentos: época normal, época de recurso e época especial.
1. Época Normal
• Para frequentar época normal de exame, seja para aprovação ou melhoria de classificação final, apenas pode ser exigido ao aluno o cumprimento dos requisitos mínimos de acesso acordados no início do ano
lectivo nos critérios de avaliação da UC;
• Para poder comparecer no exame nesta época, apenas é necessário ao
aluno estar no dia, hora e local calendarizados. Não há necessidade de
qualquer inscrição prévia.
2. Época de Recurso
• As exigências aos estudantes para poderem comparecer e frequentar
época de recurso são as mesmas para a época normal;
• Caso o estudante pretenda repetir exame a uma UC que frequentou
em época normal, poderá fazê-lo mediante o pagamento uma taxa de
10€. Esta taxa será emitida no Balcão Virtual (Conta Corrente) apenas
quando a nota final de época de recurso for divulgada no BV.
• Em nenhum dos casos anteriormente referidos é necessária qualquer
inscrição prévia.
3. Época Especial
• Dado que esta época apenas terá lugar no final do ano lectivo, iremos
posterior e atempadamente colocar mais informação sobre esta, bem
como dos estatutos especiais que a ela dão acesso.
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NOTAS
IMPORTANTES
• Aconselha-se os estudantes a terem em sua posse, aquando
do exame, um documento de identificação (CC, cartão de
estudante);
• Caso o docente da UC não possa comparecer ao exame,
em nenhum momento este pode ser adiado ou alterado. O
docente tem a responsabilidade de delegar a vigilância do
exame a outro docente à sua escolha;
• Quando em exame de melhoria, em momento algum a
classificação pode ser alterada ou resultar no chumbo à UC
aquando a obtenção de um valor no exame mais baixo que
a nota final de ensino-aprendizagem, mantendo-se assim a
classificação;
• Caso assim decida, o aluno tem o direito de, até 3 dias após
a divulgação dos resultados do exame, solicitar uma reclamação da nota mediante pedido de requerimento no Balcão Virtual e o pagamento de uma taxa de 30€.
• Em caso de intransigência no desrespeito dos regulamentos
e estatutos da UBI da parte de um docente, aconselhamos o
aluno a contactar por escrito o Director de Curso relatando
a situação, bem como dar conhecimento ao Provedor do
Estudante.
• Os contactos do Provedor do Estudante são:
provedor@ubi.pt
275 242 025
964560932
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INQUÉRITOS
PEDAGÓGICOS
Os Inquéritos Pedagógicos são um instrumento valioso e imprescindível de avaliação das Unidades Curriculares e dos seus respectivos
docentes, permitindo assim às Comissões de Curso e outras entidades
de avaliação conhecerem melhor a realidade do curso aos olhos dos
estudantes, bem como os seus anseios e expectativas.
O preenchimento dos Inquéritos Pedagógicos é obrigatório e, enquanto não for realizado, o acesso a determinadas opções no Balcão Virtual
estará impedido ao estudante.

PRAZOS E
DATAS IMPORTANTES
Publicação de classificações:
•
•
•
•
•

Ensino – Aprendizagem: 18 de Janeiro
Época Normal: 8 de Fevereiro
Época de Recurso: 22 de Fevereiro
Encerramento do Processo Académico: 22 de Fevereiro
Provas públicas (2ºciclo) – 5 de Abril

Datas da época de exames:
• Época normal (21 a 28 de Janeiro)
• Época de Recurso (04 a 11 de Fevereiro)

Inquéritos Pedagógicos:

• 16 de Janeiro a 28 de Fevereiro
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