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REGULAMENTO DE FREQUÊNCIA, AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃ O, TRANSIÇÃO, 

PRECEDÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO CURSO DE SAÚDE AMBIENTA L 

 

APROVADO EM CONSELHO CIENTIFICO A 22 DE OUTUBRO DE 2008 

 

Preâmbulo 

Avaliar é crescer. Como tal consideramos a avaliação imprescindível no processo de 

ensino/aprendizagem. Ainda que motivo de controvérsia ela deve estar presente em todos os 

momentos pois só assim é possível saber onde estamos e determinar até onde queremos ir. 

 

O tipo de avaliação a realizar é fundamental para determinar as competências adquiridas no 

contexto do ensinar e aprender preconizado pelo Processo de Bolonha. 

 

Este documento visa traçar as linhas orientadoras da avaliação de forma a que todos os 

elementos nela envolvidos, isto é, os docentes e os discentes tenham marcos de referência. As 

bases em que assenta são as seguintes: 

 

1. O Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de Março, art. 14º, que determina que o órgão legal e 

estatutariamente competente de cada estabelecimento de ensino aprove as normas relativas, 

entre outras, ao regime de avaliação de conhecimentos (alínea d), regime de precedências 

(alínea e), regime de prescrição do direito à inscrição (alínea f), coeficientes de ponderação e 

procedimentos para o cálculo da classificação final (alínea g). 

 

2. O Decreto-Lei nº 42/2005, de 22 de Fevereiro, que refere o papel central que o 

estudante desempenha em todo o processo de ensino/aprendizagem, nomeadamente nos 
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aspectos relativos à avaliação e creditação que deverão considerar a globalidade do trabalho 

de formação do aluno, e que estabelece as escalas de classificação; 

 

3. A Lei nº 37/2003, de 22 de Agosto, que enforma os aspectos relativos à prescrição; 

 

4. No Processo de Bolonha haverá lugar à “passagem de um ensino baseado na 

transmissão de conhecimentos para um ensino baseado no desenvolvimento de competências 

[alínea a) do nº 2 do artigo 61 do Decreto-Lei 74/2006 de 24 de Março]; 

 

5. A necessidade de distinguir entre avaliação e classificação: a primeira tem uma 

natureza eminentemente qualitativa e subjectiva; a segunda tem pelo menos um carácter 

ordinal (vide artigos 17º e 19º do Decreto-Lei nº 42/2005) ou quantitativo (vide art. 15º do 

mesmo Decreto-Lei); 

 

6. A avaliação enquanto imprescindível neste processo de ensino/ aprendizagem de um 

modo geral pode revestir quatro formas: 

a. diagnóstica 

b. formativa 

c. sumativa 

d. certificativa 

 

7. Definição de conceitos 

Curso  de 1º Ciclo – Ciclo de estudos conducente ao grau de Licenciado (artº 8º DL 

74/2006 de 24 de Março). 

Curso de 2º Ciclo – Ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre (artº 18º DL 

74/2006 de 24 de Março). 
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Créditos de uma Unidade Curricular – Valor numérico que expressa o trabalho que 

deve ser efectuado por um estudante para realizar uma unidade curricular. 

Horas de Contacto – Tempo utilizado em sessões de ensino de natureza colectiva em 

salas de aula, laboratórios, trabalhos de campo e em sessões de orientação pessoal de 

tipo tutorial. 

Orientação Tutorial (OT) – Entende-se por OT ou tutoria o contacto calendarizado entre 

o docente e o estudante, traduzindo-se no esclarecimento de dúvidas e na orientação 

de trabalhos, resultantes, quer das actividades lectivas, quer do trabalho autónomo. As 

tutorias podem ser individuais ou em grupo, presenciais ou a distância. 

Trabalho autónomo – Consiste em todo o trabalho relativo a uma unidade curricular 

desenvolvido pelo estudante para além das horas de contacto, por iniciativa do próprio 

ou por orientação do professor. 

Unidade de Crédito (ECTS – European Credit Transfer And Accumulation System) – 

Unidade de medida do trabalho do estudante, correspondente ao Sistema Europeu de 

Transferência e Acumulação de Créditos, sob as formas de actividades lectivas 

presenciais, projectos, estágios, sessões de orientação pessoal de tipo tutorial, 

avaliações e trabalho autónomo (artº 3 DL nº 42 /2005 de 22 de Fevereiro). Um ano 

lectivo corresponde a 60 ECTS e um semestre lectivo a 30 ECTS (artº 5 DL nº 42 /2005 

de 22 de Fevereiro). Uma unidade de crédito corresponde a 27 horas de trabalho de 

acordo com o definido pelo Grupo de Trabalho do IPB. 

Unidade Curricular (UC) – Unidade de ensino com objectivos de formação próprios que 

é objecto de inscrição administrativa e de avaliação traduzida numa classificação final 

(artº 3 DL nº 42 /2005 de 22 de Fevereiro). 

 

Todos estes pressupostos deverão ser contemplados no curso de licenciatura em Saúde 

Ambiental. 
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I 

OBJECTO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

1. O presente Regulamento estabelece as normas de frequência, avaliação e 

classificação, transição, precedência e prescrição do Curso de Licenciatura em Saúde 

Ambiental da Escola Superior de Saúde de Beja, e entra em vigor no ano lectivo de 

2008/2009. 

II 

SITUAÇÔES DE APRENDIZAGEM 

1. As situações de aprendizagem organizam-se em torno de unidades curriculares, de 

acordo com o plano de estudos, e são objecto de uma inscrição administrativa e de 

avaliação traduzida em classificação. 

1.1.  Horas de contacto 

1.1.1. As horas de contacto são o tempo utilizado em sessões de ensino de natureza 

colectiva, designadamente em salas de aula, laboratórios ou trabalhos de campo, 

e em sessões de orientação pessoal do tipo tutorial. 

1.1.2. Em função do tipo de actividade adoptada por cada UC, as horas de contacto 

distribuem-se de acordo com as seguintes modalidades: ensino teórico (T); 

ensino teórico-prático (TP) incluindo o ensino de cariz tutorial; prático e 

laboratorial (PL); trabalho de campo (TC); seminário (S); estágio (E); outra (O). 

1.1.3. As aulas teórico práticas de cariz tutorial serão definidas no documento de 

planificação da UC pelo responsável da mesma e entregue no inicio do semestre 

ao coordenador do curso. 

1.2. Trabalho autónomo 

O trabalho autónomo deverá obedecer a um plano de trabalho proposto pelo professor 

e/ou acordado com os estudantes e deverá ser acompanhado com regularidade.          

1.3. Tipologia das actividades 
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1.3.1. Para cada uma das modalidades de ensino, estabelecidas para as horas de 

contacto, podem ser desenvolvidas actividades de acordo com as seguintes 

tipologias: a) aulas teóricas, teórico-práticas ou práticas; b) seminários; c) 

trabalho prático orientado; d) trabalho laboratorial; e) visitas de estudo; f) trabalho 

de campo; g) congressos; h) jornadas; i) visionamento de documentos 

mediatizados; j) sessões de ensino a distância; l) trabalho de projecto; m) estágio; 

n) tutoria; o) outras. 

1.3.2. No que se refere ao trabalho autónomo, podem ser desenvolvidas actividades 

de acordo com as seguintes tipologias: a) sistematização de pesquisas 

bibliográficas, referências web e multimédia; b) leitura de documentos; c) 

aplicação de instrumentos de investigação; d) visitas de estudo; e) preparação, 

desenvolvimento e implementação de estudos e projectos; f) redacção de 

trabalhos escritos; g) organização de eventos; h) acompanhamento de eventos 

culturais e/ou científicos; i) trabalhos práticos; j) participação em fóruns e blogs; 

h) outras. 

1.4. Apoio ao estudante 

1.4.1. Orientação tutorial 

No âmbito das situações de ensino/aprendizagem o apoio ao estudante é 

contabilizado como horas de contacto. Esse apoio pode assumir a forma de 

contacto presencial e/ou a distância, de forma síncrona ou assíncrona 

1.4.2. Recursos educativos 

Os recursos educativos de apoio ao estudante, no âmbito de cada unidade 

curricular, serão facultados pelos meios mais adequados (e.g. dossier; plataforma 

Moodle). 

1.4.3. Organização de cada UC 
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Será facultada aos estudantes toda a informação relativa à forma como cada 

unidade curricular se organiza, nomeadamente no que se refere às diferentes 

tipologias de trabalho e aos regimes de assiduidade e de avaliação. 

III 

ASSIDUIDADE 

1. O regime de assiduidade é definido no início do ano para cada UC, pelo regente e 

aprovado pelo coordenador do curso. 

2. Uma UC poderá ser considerada: 

a) de assiduidade obrigatória; 

b) de assiduidade parcialmente obrigatória, sendo, neste caso, indicadas quais 

as actividades de presença obrigatória; 

c) não sujeita a regime de faltas. 

3. Nas UC de assiduidade obrigatória ou parcialmente obrigatória, o estudante tem que 

estar presente em 75% do total de horas considerados de presença obrigatória. 

4. O regime de assiduidade das UC é comunicado pelo coordenador do curso e aos 

serviços académicos, que o publicarão para conhecimento dos alunos. 

5. As unidades curriculares de estágio são de frequência obrigatória. 

5.1. Considera-se como unidade de falta sete (7) horas por dia. 

5.2. O limite de faltas não poderá exceder 15% do número de horas de contacto 

previstas no Plano de Estudos para cada unidade de estágio 

6. As faltas deverão ser justificadas, nos três dias úteis subsequentes ao primeiro em que 

se verificaram, mediante entrega do respectivo documento de justificação nos serviços 

académicos da Escola. 
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7. A entrega da justificação de faltas de alunos em estágio poderá ser feita através dos 

seguintes meios: e-mail e/ou fax/correio direccionado para os serviços académicos da 

Escola. 

8. A relevação de faltas apenas poderá ser considerada para as faltas justificadas e não 

poderá exceder 50% do limite fixado. 

8.1- O pedido de relevação de faltas terá que ser feito no prazo máximo de três dias 

úteis após se atingir o limite de faltas possível, em cada unidade curricular. 

IV 

REGIME DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

1- No Regime de Avaliação existem as seguintes modalidades: 

a) Avaliação formativa; 

b) Avaliação sumativa. 

2- No início de cada UC deverá ficar definido o tipo de avaliação e as estratégias a 

desenvolver. 

3- À excepção dos estágios e dos seminários, a avaliação sumativa tem de compreender a 

realização de pelo menos uma das seguintes provas: 

• Prova escrita individual 

• Prova escrita individual com prova oral 

• Prova teórico-prática e/ou prática 

• Trabalhos individuais, e sempre que se julgue necessário com discussão dos 

mesmos. 

• Trabalhos de grupo com discussão para individualização da classificação. 

3.1 – Nos seminários a avaliação pode ser colectiva. 

3.2 – Caso o aluno não obtenha aproveitamento satisfatório na avaliação da unidade 

curricular, será definido, entre o docente e os alunos, quais as estratégias a 

desenvolver. 
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4- Nas UC teóricas e teórico-práticas, a classificação final será a média das classificações 

obtidas através da aplicação dos vários instrumentos de avaliação, ficando ao critério do 

docente a aplicação de eventuais ponderações. 

5- Considera-se aprovado o estudante que obtenha classificação igual ou superior a dez 

valores em cada unidade curricular. 

6- A atribuição da classificação é da competência do regente da respectiva UC. 

7- A classificação das unidades curriculares é expressa na escala numérica inteira de 0 a 20. 

(art. 15º do Decreto-Lei nº 42/2005) e/ou na escala europeia de comparabilidade de 

classificações para os resultados (art. 18º e 19º do Decreto-Lei nº 42/2005). 

8- Nas UC de estágio a atribuição da classificação é da competência do docente ou docentes 

responsáveis pelas respectivas unidades curriculares, homologada pelo regente da unidade 

curricular, ouvido o estudante e os orientadores do local do estágio. 

8.1 – Na introdução ao estágio cabe ao docente definir e informar os intervenientes acerca da 

ponderação dos vários elementos de avaliação. 

9- Sempre que no decurso de qualquer estágio, se verifique por parte do aluno a ocorrência 

de incidente crítico que manifestamente tenha lesado, ou possa lesar, o cidadão, a comunidade 

e/ou entidade, independentemente do tempo de estágio decorrido, tal constituirá motivo e 

fundamento suficiente para a reprovação e interrupção imediata da frequência do referido 

estágio. 

V 

REGIME DE TRANSIÇÃO, PRECEDÊNCIA E PRESCRIÇÂO 

1- O aluno poderá transitar de um semestre para outro com o máximo de duas unidades 

curriculares em atraso. 

2- Para poder frequentar as UC. de estágio III e IV é condição necessária a aprovação com 

nota igual ou superior a dez valores (10) em todas as  U.C. que as antecedem. 
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3- O estudante só se pode inscrever numa U.C. desde que tenha obtido aprovação nas U.Cs. 

que a precedem. 

3.1- Consideram-se precedentes as U.Cs. constantes no seguinte quadro: 

 

QUADRO DE PRECEDÊNCIAS 

U.C. Precedente  U.C. Procedente  

Sistemas de Informação e Comunicação I Sistemas de Informação e Comunicação II 

Bioestatística Investigação em Saúde Ambiental 

Projecto I Projecto II 

Projecto II Projecto III 

Gestão de Sistemas para a Qualidade da 

Água I 

Gestão de Sistemas para a Qualidade da 

Água II 

Segurança Alimentar I Segurança Alimentar II 

 

4- O número máximo de inscrições permitido para cada U.C. é determinado pela Lei nº 

37/2003, de 22 de Agosto. 

VI 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CURSO 

1-A classificação final do Curso de Licenciatura em Saúde Ambiental será obtida através da 

média ponderada das classificações das unidades curriculares que integram o plano de 

estudos do curso, arredondada ás unidades (considerando-se como unidade a fracção não 

inferior a cinco décimas). 

 

1.1- A classificação final do curso é expressa no intervalo de dez a vinte valores da escala 

inteira de zero a vinte, com a respectiva correspondência na escala Europeia. 
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2.- De acordo com as “core competencies” do Técnico de Saúde Ambiental associadas ao 

elenco curricular, a ponderação das respectivas unidades é a seguinte: 

 

UNIDADES CURRICULARE S PONDERAÇÃO 

Filosofia do Ambiente 2 

Bioestatística 2 

Saúde Ambiental 3 

Saúde Pública 3 

Química Aplicada 1 

Estágio de Aprendizagem I 1 

Inglês Técnico  1 

Biomatemática  1 

Bioquímica e Biofísica 1 

Sistemas de Informação e Comunicação I 2 

Seminário de Integração Profissional I 1 

Microbiologia 2 

Física Aplicada 1 

Ecossistemas e ciclos biogeoquímicos 1 

Epidemiologia  3 

Fisiopatologia Aplicada 1 

Sistemas de Informação e Comunicação II 2 

Projecto I 2 

Gestão de Sistemas para a Qualidade da Água I 3 

Saúde Ocupacional 3 

Toxicologia Ambiental  3 

Psicologia do desenvolvimento  1 

Sociologia da Família  1 

Segurança Alimentar I 3 

Gestão Sanitária do Habitat 3 
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Princípios e prática de promoção da saúde 3 

Gestão de Sistemas para a Qualidade Acústica e Poluição Sonora 2 

Gestão de Sistemas para a Qualidade da Água II 3 

Seminário de Integração Profissional II 1 

Projecto II 2 

Direito da Saúde e do Ambiente 2 

Técnicas de Amostragem e Análise em Saúde Ambiental 3 

Segurança Alimentar II 3 

Gestão de Sistemas para a Qualidade do Ar 2 

Estágio de Aprendizagem II 1 

Gestão de Resíduos 3 

Emergência em Saúde Ambiental  1 

Saúde Mental Aplicada 1 

Saúde Pública Veterinária 1 

Administração e Gestão  1 

Qualidade 1 

Psicossociologia 1 

Projecto III 2 

Gestão de Risco 2 

Saúde Ambiental Institucional  3 

Doenças respiratórias por exposição ambiental 1 

Oncologia laboral e ambiental 1 

Análise e Interpretação de Desenho Técnico 1 

Estágio III 4 

Investigação em Saúde Ambiental  2 

Seminário de Integração Profissional III 1 

Estágio IV 6 

Ética  1 
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VII 

UNIDADES CURRICULARES OPCIONAIS (UCO) 

1. Os estudantes podem inscrever-se em todas as UCO, sendo que pelo menos uma será de 

inscrição obrigatória. 

2. O aproveitamento obtido nas UCO extraordinárias (não obrigatórias) será 

creditado/adicionado no suplemento ao diploma de curso. 

3. Cada UCO funcionará desde que haja um número mínimo de 12 estudantes inscritos. 

3.1. Quando uma UCO não tenha o número mínimo necessário ao funcionamento, o 

estudante passará a ser integrado na UCO que este tenha definido como 2ª 

escolha ou 3ª, quando aplicável. 

VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

1- Aos estudantes que realizem períodos de ensino/ aprendizagem de âmbito internacional 

aplica-se o presente Regulamento, com as adaptações julgadas necessárias pelo coordenador 

do curso. 

2- Os casos omissos e as dúvidas de interpretação deste regulamento serão resolvidos por 

despacho do Presidente do Conselho Directivo, ouvidos os Presidentes dos Conselhos 

Cientifico e Pedagógico. 


