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Regulamento «Alunos Externos» 

Artigo 1.º 
Objeto e âmbito 

1. O presente Regulamento disciplina as regras que permitem a inscrição em unidades

curriculares isoladas de ciclos de estudos ministrados na ESSA, quer por estudantes que

se encontrem inscritos em ciclos de estudos precedentes daqueles em que se

pretendem inscrever, ou estejam inscritos num outro curso superior, quer ainda por

qualquer pessoa, independentemente das habilitações académicas que possua, nos

termos do disposto nos artigos 46º e 46º-A, do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março,

alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009,

de 14 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto.

2. Os estudantes referidos no número anterior são genericamente denominados por

“alunos externos”, para fins administrativos, uma vez que não se encontram

matriculados e inscritos num curso da ESSA, mas apenas inscritos em unidades

curriculares desses cursos, independentemente do número de unidades curriculares em

que seja aceite a sua inscrição.

Artigo 2.º 
Candidatura 

1. Qualquer pessoa interessada em frequentar unidades curriculares dos cursos da ESSA,

poderá solicitar a respetiva inscrição, a qual poderá ser autorizada pelo Diretor da ESSA,

desde que tenha obtido parecer favorável do Coordenador do respetivo curso, e sejam

cumpridos os pré-requisitos fixados nas respetivas fichas de unidade curricular.

2. Em condições excecionais, devidamente fundamentadas poderá haver lugar à dispensa

dos pré-requisitos fixados nas respetivas fichas de unidade curricular, nomeadamente

nos casos de candidatos que sejam:

a) Estudantes inscritos num ciclo de estudos que precede aquele em cujas unidades

curriculares se desejam inscrever;

b) Possuidores das condições de ingresso num curso de 1º ciclo da ESSA, mas que não

tenham conseguido obter vaga pelo concurso de acesso através do qual se

candidataram;

c) Possuidores de certificado de conclusão do ensino secundário mas que não tenham

concluído com êxito a prova específica de acesso exigida para os cursos da ESSA.

Artigo 3.º 
Instrução da candidatura 

1. As candidaturas são instruídas no Núcleo dos Serviços Académicos, em impresso
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próprio, acompanhadas dos seguintes documentos: 

a) Comprovativos das habilitações literárias;

b) Comprovativo(s) da posse do(s) pré-requisito(s) previstos na(s) ficha(s) síntese

da(s) unidade(s) curricular(es) a que se pretende inscrever, ou, em alternativa

comprovativo(s) da posse das condições excecionais referidas no nº 2 do

ponto anterior;

c) Fotocópia do Cartão de Cidadão;

d) Carta onde de forma sucinta refere os motivos da candidatura;

e) Curriculum Vitae.

2. As candidaturas não formuladas nestes termos serão liminarmente rejeitadas.

Artigo 4.º 
Vagas, pré-requisitos a cumprir e regime avaliação das unidades curriculares 

As vagas sujeitas a concurso para «alunos externos» em cada unidade curricular, bem como 

os respetivos pré-requisitos, e o seu regime de avaliação, constantes da respetiva ficha 

síntese, são publicados, no site da ESSA, até dez dias antes do prazo de candidatura.  

Artigo 5º 
Prazos de candidatura 

Os prazos de candidatura são fixados anualmente pelo Conselho de Gestão. 

Podendo, no entanto, ser aceites candidaturas fora dos prazos fixados, ficando a candidatura 

dependente de autorização do Conselho de Gestão, obtido parecer prévio do Coordenador 

do Curso respetivo.  

Artigo 6 º 
Seleção dos candidatos 

1. A seleção dos candidatos, em regime de «alunos externos», é da competência do

Coordenador do Curso que, atento ao número de vagas existentes, deve emitir o seu

parecer, podendo, se entender conveniente, convocar uma entrevista com o(s)

candidato(s), que poderá ser conduzida por si ou por outro docente em quem delegue

essa função.

2. No seu parecer, o Coordenador do Curso deverá ter em consideração os seguintes

fatores:

a) O Currículo do candidato;

b) A posse dos pré-requisitos previstos na ficha da unidade curricular para a

respetiva frequência;

c) A justificação dos motivos da candidatura;

d) O regime de avaliação solicitado, privilegiando-se as candidaturas que optem

pelo regime sujeito para a avaliação da(s) unidade(s) curricular(es) em causa.
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3. Os candidatos que já tenham frequentado com aproveitamento uma determinada

Unidade Curricular, só devem ser autorizados a fazer nova inscrição, para melhoria de

nota, no caso de haver vagas sobrantes no respetivo concurso.

4. No final do processo de seleção o Coordenador do Curso enviará ao Diretor da ESSA,

para homologação, uma lista ordenada com a indicação dos candidatos colocados,

suplentes e s excluídos.

5. Compete ao Núcleo dos Serviços Académicos proceder à publicitação das listas

homologadas pelo Diretor.

Artigo 7º 
Inscrição e anuidade 

1. Os alunos colocados deverão proceder à inscrição nos prazos definidos para o efeito.

2. Pela inscrição e anuidade são devidos os montantes fixados, na tabela de propinas e

emolumentos da ESSA e aprovada em sessão da Mesa da SCML. Não haverá lugar à

devolução dos emolumentos de candidatura a não ser que o Conselho de Gestão aceite

como válidos os motivos invocados no respetivo requerimento de devolução.

3. No caso de não inscrição de alunos colocados, compete ao Núcleo dos Serviços

Académicos proceder ao contacto com os candidatos suplentes, pela respetiva ordem

sequencial.

4. O concurso tem um caracter anual, pelo que os seus efeitos cessam no final do ano

letivo a que diz respeito.

Artigo 8.º 
Frequência 

1. Mesmo que lhe seja excecionalmente autorizada a frequência a todas as unidades

curriculares de um dado ano de um curso da ESSA, prevalecem, de qualquer forma, as

condições gerais relativas ao estatuto de «aluno externo», inscrito apenas em unidades

curriculares, exceto no que respeita ao regime de pagamento de propinas que passará a

ser idêntico ao dos alunos matriculados/inscritos no respetivo curso (conforme tabela

de propinas e emolumentos).

2. No caso de o «aluno externo» estar inscrito no regime de avaliação de conhecimentos e

competências:

a) Fica sujeito ao regime de faltas (percentagens /justificações /relevação), em

vigor no curso em que a unidade curricular estiver integrada, nomeadamente

para ser avaliado pelo regime de dispensa de exame final, e/ou apresentação

a exame final e/ou de recurso, tal como constar da ficha de unidade curricular

respetiva.

b) Fica impossibilitado de se apresentar a exame em época especial, pois não
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está abrangido pelo regime de transição de ano. 

3. Aos «alunos externos» não é possível atribuir o estatuto de trabalhador estudante;

a) Excetuam-se os estudantes que estejam inscritos simultaneamente num

curso de ensino superior e possuam já o respetivo estatuto;

b) Em caso de reprovação não existe reserva de vaga no ano seguinte, podendo

no entanto voltar a candidatar-se no novo concurso, caso esteja interessado.

4. A frequência de unidades curriculares como «aluno externo», não garante o acesso

direto ao correspondente curso da ESSA no caso de passar a reunir as condições de

ingresso, sendo necessário sujeitar-se às condições gerais de acesso, em igualdade com

os restantes candidatos.

5. Enquanto alunos da ESSA, os «alunos externos»:

a) Ficam sujeitos às normas gerais e regulamentos existentes na ESSA e no curso

em cujas unidades curriculares se encontram inscritos.

b) Têm direito a um cartão de identificação de «aluno externo», seguro escolar,

e a usufruir dos serviços e infra-estruturas da ESSA em igualdade com os

estudantes inscritos nos cursos correspondentes às unidades curriculares que

frequentam.

Artigo 9.º 
Certificação 

1. Aos alunos externos pode ser conferido, por requerimento do interessado, um

certificado com indicação das unidades curriculares em que obteve aproveitamento,

com menção da classificação obtida e dos respetivos ECTS.

2. No caso de não aproveitamento, ou inscrição sem ser sujeita ao regime de avaliação de

conhecimentos e competências, pode ser emitido por requerimento do interessado um

certificado de frequência no caso de ter cumprido um número de presenças igual ou

superior a 75 das horas de contacto previstas na respetiva ficha de unidade curricular.

Artigo 10º 
Creditação após admissão no ciclo de estudos 

Quando o interessado reúna os requisitos de acesso ao ciclo de estudos conferente de grau, e 

nele seja admitido e se inscreva, as unidades curriculares em que o mesmo obteve 

aproveitamento, como «aluno externo», serão creditadas, nos termos do regulamento de 

creditação em vigor na ESSA, e até ao limite de 50% dos ECTS do respetivo plano de estudos. 

Este processo fica sujeito ao pagamento dos emolumentos correspondentes. 

Artigo 11.º 
Casos omissos 

Os casos omissos no presente regulamento serão analisados, individualmente, pelo Conselho 

de Gestão.  

Artigo 12.º 



5

Entrada em vigor 

Este regulamento entra em vigor no dia útil seguinte ao da sua aprovação. 
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