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REGULAMENTO DO ESTUDANTE EXTRAORDINÁRIO 
 
 

(Aprovado na reunião do Conselho Directivo de 27 de Maio de 2009) 
 
 
Considerando que: 
1. a formação ao longo da vida desempenha um papel cada vez mais importante na missão da 
Universidade do Porto, e em particular da Faculdade de Economia; 
2. a missão da Universidade passa também pela prestação de serviços à comunidade em que 
se encontra inserida, através da frequência isolada de unidades curriculares leccionadas nos 
seus cursos; 
3. o disposto no Decreto-Lei nº 107/2008, de 25 de Junho, que alterou e republicou o Decreto-
Lei nº 74/2006, de 24 de Março, contempla a possibilidade de inscrição em unidades curricula-
res por estudantes não inscritos num curso superior. 
O Conselho Directivo aprova o seguinte Regulamento do Estudante Extraordinário, para a fre-
quência de unidades curriculares singulares dos cursos leccionados na Faculdade de Econo-
mia da Universidade do Porto. 
 
 

Artigo 1.º 
Condições de acesso 

Podem candidatar-se à frequência de unidades curriculares leccionadas em ciclos de estudo 
da Faculdade de Economia quaisquer interessados, estejam ou não inscritos num curso supe-
rior e sejam ou não titulares de um curso superior de qualquer grau académico. 
 

Artigo 2.º 
Candidatura 

A candidatura é apresentada nos Serviços Académicos, em impresso próprio, até 30 dias antes 
do início da respectiva leccionação, acompanhada de: 

a) curriculum vitae resumido do candidato; 
b) documento comprovativo das habilitações literárias do candidato; 
c) cópia do bilhete de identidade, ou outro documento de identificação, do candidato. 

 
Artigo 3.º 
Inscrição 

1. Serão autorizados a inscrever-se nas unidades curriculares pretendidas os candidatos que 
sejam detentores de um currículo considerado adequado pelo Director do respectivo ciclo de 
estudos. 
2. A aceitação da inscrição em cada uma das unidades curriculares é objecto de despacho do 
Director da Faculdade, mediante eventual parecer favorável do Director do respectivo ciclo de 
estudos. 
3. A aceitação da inscrição só é válida para o ano lectivo em que é apresentada a candidatura. 
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4. Os candidatos aceites devem efectuar a sua inscrição nos Serviços Académicos dentro do 
prazo definido no despacho a que se refere o nº 1, mediante o pagamento da propina fixada na 
Tabela de Emolumentos da Universidade do Porto. 
 

Artigo 4.º 
Aproveitamento 

1. A inscrição pode ser feita em regime sujeito a avaliação ou não. 
2. As unidades curriculares em que o estudante se inscreva em regime sujeito a avaliação e 
em que obtenha aprovação: 

a) são objecto de certificação; 
b) são obrigatoriamente creditadas caso o seu titular tenha ou venha a adquirir o estatuto 

de aluno de um ciclo de estudos de ensino superior; 
c) são incluídas em suplemento ao diploma que venha a ser emitido. 

 
Artigo 5.º 

Avaliação de conhecimentos 
Aplica-se aos estudantes extraordinários o regime de avaliação de conhecimentos definido 
para os restantes estudantes do respectivo ciclo de estudos. 
 

Artigo 6.º 
Disposições finais  

1. Os estudantes extraordinários não gozam das regalias sociais previstas para os estudantes 
ordinários, designadamente, entre outras, o acesso a bolsas de estudos, sendo-lhes, contudo, 
facultado o acesso ao parque de estacionamento, à Biblioteca e ao Serviço de Informática. 
2. O presente regulamento entra em vigor no dia 1 de Setembro de 2009. 


