EXAMES - INFORMAÇÃO
Caros estudantes da ESEC,
Cumpre informar que os exames das seguintes unidades curriculares são presenciais:
Arte e Design
UC
Artes Plásticas 1
Desenho 1

Exame Normal
data
hora
sala
08-02-2021

09:30

13

Exame Recurso
data
hora
sala
25-02-2021

09:30

13

22-02-2021

09:30

13

Desporto e Lazer
UC
Desportos Individuais I

Exame Normal
data
hora
sala

Exame Recurso
data
hora
sala

Será reagendado quando as piscinas reabrirem

Mais se informa, conforme comunicado da Presidência, que para estas UC os exames
decorrerão em duas épocas: a 1.ª época no calendário já definido para fevereiro (exceto
a UC do curso de Desporto e Lazer); a 2.ª época em setembro (cujas datas serão
oportunamente marcadas).
Os alunos terão que escolher uma das épocas de exame (fevereiro ou setembro) para
fazerem a sua avaliação por exame presencial (exame normal e/ou recurso). Quem vier
em fevereiro não poderá vir em setembro. Quem não vier em fevereiro poderá vir em
setembro.
Na época de fevereiro, os estudantes que optaram pelo regime de avaliação de exame
normal, não necessitam inscrever-se. A inscrição no exame de recurso é feita pelo
estudante no inforestudante, no prazo definido em regulamento. Na época de
setembro, a inscrição para exame normal é feita pelo Serviço de Gestão Académica. A
inscrição em exame de recurso é realizada pelo estudante no prazo definido em
regulamento.
Para todas as outras unidades curriculares os exames são ONLINE e decorrem TODOS
no calendário previsto no mapa de exames.
Os estudantes que não tenham condições técnicas em casa para fazer os exames
online poderão fazê-lo na ESEC, sendo assegurado o cumprimento de todas as regras
de higiene e distanciamento social determinadas pela DGS. No entanto, deverão levar

os seus próprios auriculares, com microfone incorporado, e conector de 3,5mm de 4
pinos ou pólos (ver figura 1 - conector).

Fig. 1 – Conector de 3,5mm de 4 pinos

Os estudantes que necessitem fazer os seus exames/ frequências online nas instalações
da ESEC deverão informar para presidente@esec.pt, com três dias de antecedência,
que necessitam realizar o exame na ESEC, indicando o dia e horário.
Os estudantes que tenham exames ou frequências online agendados para os dias 1, 2 e
3 de fevereiro e necessitem de usar as instalações da ESEC, deverão com urgência enviar
e-mail para presidente@esec.pt e comparecer na ESEC, 15 minutos antes da hora de
realização do exame na sala de Informática 3.
ESEC, 29 de janeiro de 2021.
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