DESPACHO
Nº. 30
Data: 2013/07/01
Para conhecimento de:
Pessoal docente, discente
e não docente

ASSUNTO: Candidaturas a Unidades Curriculares Opcionais para o ano letivo
2013/2014

Tendo sido proposto, pela Comissão para a Gestão das Unidades Curriculares Opcionais, e
no uso das competências próprias nos Estatutos da ESTeSL determina-se o calendário para as
candidaturas a UC Opcionais da ESTeSL o seguinte:
1. As candidaturas às Unidades Curriculares (UC) Opcionais do 1º semestre e 2º semestre
do ano letivo de 2013/2014 decorrerão, respetivamente, entre 15 e 31 de Julho de 2013,
e entre 27 de Janeiro e 10 de Fevereiro de 2014.
2. Os estudantes dos cursos de licenciatura em Cardiopneumologia (3º ano, 1º semestre e
2º semestre), Dietética e Nutrição (3º ano, 2º semestre), Ortoprotesia (2º ano, 2º
semestre), Ortóptica (3º ano, 2º semestre) e Radiologia (2º e 3º ano, 2º semestre)
deverão aceder ao formulário online disponível no site www.estesl.ipl.pt para efetuarem
a respetiva candidatura.
3. Os estudantes deverão optar por qualquer das UCs disponíveis na lista do boletim de
inscrição, desde que a UC escolhida não conste do seu plano de estudos.
4. É da responsabilidade do estudante a escolha de uma UC opcional cujo horário seja
compatível com o horário das UCs do seu plano de estudos.
5. Os candidatos serão seriados por ordem de inscrição pela Comissão para a Gestão de
UCs Opcionais, exceto no caso dos estudantes do curso de licenciatura em
Cardiopneumologia (3º ano, 2º semestre), cuja seriação é efetuada pela Área Científica
de Cardiopneumologia.
6. Os estudantes do 3º ano, 2º semestre de Cardiopneumologia (CPL) apenas poderão
optar por uma das seguintes UCs da Área Científica de CPL lecionadas no 2º semestre:
- Estudos Complementares da Função Vascular - CPL - 3 ECTS
- Testes de Exercício Cardiopulmonar- CPL - 3 ECTS
7. Os estudantes do 3º ano de Radiologia (RD) deverão optar apenas por uma das
seguintes UCs da Área Científica de RD lecionadas no 2º semestre:
- Avaliação Económica e Financeira dos Recursos em Radiologia – RD – 4 ECTS
- Imagens Seccionais em Radiologia – RD – 4 ECTS

8. Calendário
1.º semestre
• 15 a 31 de Julho de 2013 - Candidatura dos estudantes às UC opcionais.
• 9 de Setembro de 2013 - Publicitação da lista de colocações.
• 16 a 20 de Setembro de 2013 – Pedido de transferência para outra(s) UC opcional(ais).
• 23 de Setembro de 2013 - Publicitação da lista de colocações após transferências.
• 23 a 25 de Setembro de 2013 – Período de reclamações.
2.º semestre
• 27 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2014 – Candidatura dos estudantes às UC opcionais.
• 14 de Fevereiro de 2014 – Publicitação das listas de colocações, exceto CPL (3.º ano).
• 17 a 21 de Fevereiro de 2014 – Pedido de transferência para outra(s) UC opcional(ais).
• 24 de Fevereiro de 2014 - Publicitação da lista de colocações após transferências.
• 24 a 26 de Fevereiro de 2014 – Período de reclamações.

O PRESIDENTE DA ESTeSL

Prof. Coordenador João Lobato

Nota: Sugere-se ainda a consulta do Regulamento para
o funcionamento das UCs opcionais da ESTeSL.
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