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Informação n.º 07/2020 

Época Especial de Exames (setembro) - Ano Letivo 2019/2020 

 

Considerando as alterações implementadas no presente ano letivo (2019/2020), informa-se o 

seguinte: 

1. Foi aprovada em reunião de Conselho de Gestão do Politécnico de Leiria a alteração ao Calendário 

de Académico no que respeita à época especial de exames (setembro), ratificada no Conselho 

Técnico-Científico e Conselho Pedagógico da Escola. 

2. Nos termos do Despacho N.º 182/2020, de 10 de julho, do Sr. Presidente do Politécnico de Leiria: 

a. São admitidos à avaliação por exame final em época especial os estudantes a quem, para 

concluir o curso, não faltem mais de 30 créditos ECTS, bem como estudantes que beneficiem 

de regimes especiais, nos termos definidos em regulamentação própria.  

b. Excecionalmente, são admitidos à avaliação em época especial, em qualquer unidade 

curricular do 2.º semestre, até ao limite de 30 créditos ECTS, todos os estudantes que, nas 

unidades curriculares por si escolhidas, tenham inscrição em 2019/2020 e nelas não hajam 

obtido aproveitamento.  

c. O acesso à época especial é estendido a estudantes com inscrição em cursos em transição 

curricular, caso em que podem realizar avaliação em qualquer unidade curricular que deixe de 

fazer parte do plano de estudos, nos termos estabelecidos pelas Escolas.  

d. O acesso à época especial está dependente de inscrição, a realizar até ao dia 8 de agosto, e de 

pagamento do emolumento no valor aplicado aos estudantes bolseiros.  

e. Os exames para unidades curriculares do 1.º semestre serão realizados presencialmente, de 

acordo com os calendários fixados pelas Escolas. A avaliação para as unidades curriculares do 

2º semestre será realizada, preferencialmente, de modo não presencial em função das 

estratégias de ensino-aprendizagem desenvolvidas, de acordo com os calendários fixados 

pelas Escolas.  
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Face ao acima exposto, o Calendário de Exames de Época Especial 2019/2020 é o seguinte: 
 

Período de inscrições 

(https://portaldoestudante.ipleiria.pt/) 
                         De 31 de julho a 8 de agosto de 2020 

   

Afixação do calendário Até 17 de agosto de 2020    

Época de exames                          De 1 de setembro a 25 de setembro de 2020      

Afixação de pautas                          Até 28 de setembro de 2020    

 

Escola Superior de Saúde, 24 de julho de 2020 

         

O Diretor,  
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