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DESPACHO VP N.º VP 1 / 2017 
 

 

Relativamente ao processo de inscrição para os exames da época de recurso e 

inscrição para melhoria de nota nas épocas normal e de recurso, no que concerne 

aos cursos de 1º e 2º ciclo, serão aplicadas as regras constantes dos avisos em 

anexo. 

 

Assim não obstante os procedimentos específicos que constam dos avisos 

referidos, destacam-se os seguintes aspetos: 

 

- A inscrição dos alunos na época de recurso deverá ser efetuada exclusivamente 

através do Portal Académico até 2 dias antes da realização do exame e apenas se 

tornará efetiva após o pagamento do correspondente emolumento; 

 

- Na época de recurso só é permitida a inscrição a 4 unidades curriculares, para os 

alunos que não usufruam do estatuto de trabalhador estudante. Para os alunos que 

usufruam do estatuto de trabalhador estudante não existe qualquer limitação. 

 

- Os alunos que pretendam anular a inscrição efetuada, devem solicitá-lo através 

de requerimento online dirigido à Divisão Académica, no próprio dia da inscrição ou 

no dia útil seguinte. Após ter decorrido esse período não é possível a referida 

anulação; 

 

- O pagamento deverá ser efetuado nas máquinas Multibanco, até 2 dias antes da 

realização do exame, ou na impossibilidade de tal procedimento, o aluno deve 

dirigir-se à Tesouraria até 2 dias antes da realização do exame a fim de efetuar o 

respetivo pagamento; 

 

- A falta de inscrição implica a impossibilidade do aluno efetuar o exame; 

 

- Para efetuar melhoria de nota, os alunos devem inscrever-se no Portal Académico 

aos exames pretendidos, até 2 dias antes da realização do exame em causa; 
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- Para efetuar melhoria de nota, de UC’s realizadas em anos letivos anteriores, os 

alunos devem dirigir-se à Divisão Académica (R/C), para efetuar a respetiva 

inscrição até 2 dias antes da realização do exame em causa. 
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