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Nota Introdutória  
  

Este guia tem como objetivo 

condensar e facilitar a consulta de 

informações pertinentes para a 

época de exames para o ano letivo 

2020/2021, não excluindo a 

consulta integral dos regulamentos 

e estatutos da Universidade da 

Beira Interior 

(https://www.ubi.pt/Sites/Academi

cos/ pt/Pagina/legislacao_ubi).  

 

Qualquer dúvida adicional deve ser 

encaminhada para o e-mail da Secção  

Pedagógica da AAUBI 

(pedagogico@aaubi.org / 

geral@aaubi.org) ou em 

alternativa para a Provedoria do 

Estudante da UBI a partir do link 

_entrar_contacto [PT] ou 

https://www.ubi.pt/en/page/get_i

n_to uch [EN]  
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Calendário 2º 

Semestre Ano Letivo 

2020/2021 
 
 

Final do período letivo 2º 

Semestre  

4 de junho de 2021 

 

Datas de Exame de Época 

Normal 2º Semestre  

14 a 19 de junho de 2021 

 

Datas de Exame de Época 

Especial 1º Semestre  

28 de junho a 10 de julho de 

2021 
 

Datas de Exame de Época 

Especial 2º Semestre  

12 de julho a 24 de julho de 

2021 

 
 



 

 

 

 

  

Direitos   

Deveres & 



 

 

 

Direitos e deveres dos 

Docentes 

 
Direitos relativos às Atividades de 

Ensino (UBI, 2018) 

 

Enquanto conduzem as suas atividades 

de ensino, os docentes e investigadores 

da UBI devem: 

• Assegurar a assiduidade e 

pontualidade necessárias ao bom 

funcionamento das atividades letivas e 

ao cumprimento dos programas 

curriculares;  

• Promover a igualdade na forma como 

trata todos os estudantes, 

considerando, sempre que aplicável, 

necessidades específicas/especiais 

decorrentes do seu estatuto e o seu 

grau de incapacidade; 

• Avaliar o desempenho dos estudantes 

de forma justa e imparcial, cuidando 

para que a avaliação corresponda aos 

respetivos méritos reais; 

• Incentivar o trabalho, motivando para 

a aprendizagem, fomentado boas 

práticas académicas e combatendo 

práticas fraudulentas; 

• Declarar nas devidas instâncias 

potenciais conflitos de interesse, 

nomeadamente no que diz respeito a 

lecionação de familiares. (UBI, 2018) 

Artigo 128.º do Regulamento 

Académico da UBI -  Divulgação de 

classificações 

 

1) A classificação final de cada unidade 

curricular deve ser inserida e 

disponibilizada no BV. As pautas, no 

momento da disponibilização dos 

resultados, devem estar integralmente 

preenchidas.  

3) Os resultados da avaliação, qualquer 

que seja a modalidade adotada, são 

divulgados até 30 dias após a 

realização dos mesmos.  

4) Se a decisão de comparecer a uma 

prova de avaliação depender de 

classificações anteriores, estas são 

divulgadas, no BV, com uma 

antecedência mínima de três dias 

seguidos, antes da data marcada para a 

realização dessa prova.  

5) Se o prazo referido no n.º 4 não for 

cumprido, o estudante tem o direito a 

nova prova de avaliação à unidade 

curricular em causa, desde que o 

requeira no prazo máximo de dois dias 

úteis após a divulgação da classificação 

anterior. Cabe aos SA, ouvido o docente 

responsável, a marcação de uma nova 

data, que deve ter em conta o 

calendário de avaliação do estudante. 



 

 

 

Artigo 131.º do Regulamento 

Académico da UBI -  Faltas de docentes 

a provas de avaliação  

 

O docente que, por motivos 

justificados, não possa comparecer 

numa prova de avaliação tem o dever 

de assegurar a realização da prova, 

fazendo -se substituir por outro 

docente.  

Se esse impedimento se dever a 

motivos previstos na lei ou resultar de 

serviço oficial, cabe ao Presidente de 

Departamento providenciar a 

substituição do docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Direitos e deveres dos 

Estudantes 
 

Artigo nº8 do Regulamento Disciplinar 

da UBI – Deveres do Estudante 

 

• O dever de se abster, no contexto das 

atividades letivas e de investigação, 

da prática de plágio, cópia ou fraude 

na realização de provas de avaliação, 

ou, por qualquer forma, de fabricação 

de resultados e estudos científicos;  

• O dever de pontualidade e assiduidade 

no cumprimento dos horários e das 

atividades académicas propostas, 

abstendo -se de qualquer ato ou 

comportamento que impeça o normal 

decorrer das atividades letivas” 

Artigo 134.º do Regulamento 

Académico da UBI -  Fraude e plágio  

 

Por violar o princípio base da 

honestidade académica, a fraude ou 

tentativa de fraude cometida em sede 

de avaliação de uma unidade curricular 

inviabiliza essa mesma avaliação e leva 

à reprovação liminar do estudante na 

unidade curricular em causa, sendo -

lhe atribuída a classificação de Não 

Admitido. 

Artigo 126.º do Regulamento 

Académico da UBI -  Realização de 

provas de avaliação 

 

1) Durante a realização das provas de 

avaliação deve estar presente, pelo 

menos, um docente da unidade 

curricular. 

4) Pode ser autorizado a prestar prova o 

estudante que se apresente na sala até 

15 minutos depois do seu início. O 

estudante a quem for concedida a 

autorização não goza, por esse facto, 

de tempo suplementar para terminar a 

prova.  

5) Durante a realização da prova é 

vedada aos estudantes toda a 

comunicação que permita obter ou 

recolher informação sobre o conteúdo 

da mesma. Os docentes de cada 

unidade curricular devem informar os 

estudantes sobre os elementos de 

consulta e equipamentos autorizados 

no decorrer da prova.  

9) O estudante deve fazer -se 

acompanhar do cartão de estudante da 

UBI ou outro elemento de identificação 

válido, com fotografia, para 

confirmação da sua identidade, sob 

pena de poder ser recusada a sua 

avaliação. 

 

 



 

 

 

 Artigo 132º do Regulamento 

Académico da UBI - Faltas de 

Estudantes a Provas de Avaliação 

 

1) As causas justificativas de 

faltas a provas de avaliação, desde que 

justificadas com documentação exigida 

legalmente, são as seguintes:  

a) Situação de doença;  

b) Situação de falecimento de 

cônjuge, parente ou afim até ao 

3.º grau na linha reta e 2.º grau na 

linha colateral;  

c) Situação de necessidade de 

comparência perante autoridade 

policial, judicial ou militar.  

2) O pedido de justificação de 

ausência do estudante a provas de 

avaliação é efetuado ao DC, até 5 dias 

úteis após o impedimento. O DC 

responde no prazo de 48 horas após a 

receção do pedido e deverá propor, nos 

5 dias úteis seguintes, uma nova data 

das provas de avaliação, após consultar 

os docentes das unidades curriculares 

respetivas e o estudante.  

3) A falta a prova de avaliação 

corresponde, para todos os efeitos, à 

ausência de avaliação. 

 

Artigo 133º do Regulamento Académico 

da UBI – Consulta de Provas de Exame 

Final 

 

1) O estudante pode solicitar a 

consulta formal de exames de época 

normal, recurso ou época especial 

mediante requerimento online ou 

entregue ao balcão dos SA, no prazo 

máximo de cinco dias seguidos após a 

publicação e encerramento da 

classificação no BV. Para tal deve 

indicar as respostas ou pontos em que 

considera que a classificação é inferior 

ao que entende ter sido a sua prestação 

e relativamente aos quais solicita a 

reapreciação, justificando esse pedido. 

5) A decisão é comunicada pelos 

SA ao estudante, no prazo de 10 dias 

seguidos, através de e-mail. 
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Apoio 

Psicológico 

  
 



 

 

 

Apoio Psicológico 
 

 

 

O GAP - Gabinete de Apoio Psicológico 

tem como missão promover a saúde e 

o bem-estar físico e psicológico da 

comunidade académica, fomentar a 

integração dos alunos, promover o 

sucesso académico e combater 

abandono escolar na Universidade da 

Beira Interior. 

 

Os serviços disponibilizados pelo GAP 

destinam-se a alunos do 1º, 2º e 3º 

ciclos de ensino, docentes, 

investigadores e colaboradores da 

Universidade da Beira Interior. 

 

Em todos os serviços prestados é 

assegurada confidencialidade e 

respeitada a individualidade humana.  

Horários e Marcações 
Telef: 275 242 008  | 275 319 700 

E-mail: gap@ubi.pt 

Presencial: Centro de Apoio Médico e 

Desportivo da UBI. 

  

Horário de Funcionamento 

para o serviço de apoio 

psicológico 
• Horário de Funcionamento para o 

serviço de apoio psicológico 

• De Segunda a Sexta-feira, mediante 

marcação prévia.  

As consultas de acompanhamento 

serão marcadas no final de cada 

sessão. 

 

Custo das consultas 
Alunos: Gratuitas 

(A não comparência a uma consulta sem aviso 

prévio poderá ser cobrada aos estudantes, no valor 

de 4,5€) 

Localização 
Centro de Apoio Médico e Desportivo 

Quinta do Convento de Sto. António 

(R/CH do Edifício da Residência II a 

caminho de Sto. António) 

 
  

https://outlook.ubi.pt/owa/redir.aspx?C=HRbG81qGkEmCyXUIISbKnqG-eEYgDtAIE2-GSO3MSk-IufKCOIe5_aOzV41XFhtPeD7QSOkCoLk.&URL=mailto%3agapes%40ubi.pt


 

 

 

 


