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Introdução

Este Guia tem como objetivo principal informar os alunos da Faculdade de Direito de Lisboa, sobre os 

assuntos relevantes da Temática Pedagógica para que os alunos estejam informados relativamente 

aos diversos Métodos de Avaliação.

As informações deste Guia provêm tanto do Regulamento de Avaliação de conhecimentos do Curso 

da Licenciatura em Direito (versão aprovada em 2015 e consolidada em 2018), como do Regimento 

das Queixas Pedagógicas. 
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1. Unidades Curriculares
As “unidades curriculares” (comummente denominadas de “cadeiras”) são as disciplinas do curso. 
Cada ano letivo tem um total de 10 unidades curriculares, perfazendo 5 atribuídas a cada semestre 
do ano letivo. No total contamos com 40 unidades curriculares ao longo dos 4 anos da Licenciatura.

Em relação à valoração de cada unidade curricular, ao contrário de outras Faculdades, onde a 
valoração de cada unidade tem por referência a sua dificuldade, na Faculdade de Direito de Lisboa 
todas as unidades curriculares têm a mesma valoração. A valoração é feita por “créditos” (ECTS), 
sendo que cada unidade curricular tem uma valoração de 6.0 ECTS.

Unidade Curricular Optativa
Assim sendo, convém fazer uma distinção entre as unidades curriculares obrigatórias e uma 
“unidade curricular optativa” (artigo 23º, Regulamento de Avaliação). As unidades curriculares 
optativas podem ter um método especial de avaliação (11º.2, Regulamento de Avaliação).
Enquanto nas restantes unidades curriculares a avaliação contínua abrange uma frequência 
escrita e a participação em sede aula prática (50/50), numa unidade curricular optativa pode existir 
frequência ou esta ser dispensada, podem existir determinados trabalhos a realizar, apresentações, 
entre outros métodos, dependentes do critério do Professor. Também poderá estabelecer-se outra 
nota para a aprovação em avaliação contínua, podendo, em certos casos, o aluno ser aprovado à 
unidade curricular com a nota mínima de 10 valores. 

2. Turmas e Subturmas

Após a entrada dos alunos no Curso, estes serão separados por Turmas. Cada turma terá 
aproximadamente o mesmo número de alunos. Assim, no 1º Ano os alunos são distribuídos pelas 
Turmas A, B e C. Os alunos que entrem em regime de Pós-Laboral ficarão inscritos na Turma TAN. 

Em sede de Turma serão lecionadas as Aulas Teóricas, enquanto que para a lecionação de aulas 
práticas, que, devido à sua natureza, deverão ter um número mais reduzido de alunos, estas Turmas 
serão divididas em turmas com menor número – são as denominadas Subturmas.

A composição das Subturmas é feita segundo os critérios do artigo 5º do Regulamento de Avaliação, 
atendendo, designadamente, à unidade curricular optativa selecionada pelos alunos e ao número 
total de alunos de cada Subturma (fixa-se, como número máximo, 30 alunos por Subturma – artigo 
5º.3 Regulamento de Avaliação). 

Como forma a consultar em que Subturma o aluno se encontra poderá ir à plataforma Fénix e 
proceder da seguinte forma: “Consultar” > “Currículo”> “ Plano Curricular”.
Na barra das unidades nas quais o aluno se encontra inscrito estará a sua subturma.
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Para verificar o horário da respetiva subturma na qual se encontra inscrito deverá ir ao site da 
Faculdade (www.fd.ulisboa.pt). Deverá, depois, proceder da seguinte forma: “ Curso”  > “Licenciatura” 
> “Calendário e Horários” ; 

Alteração de Turma/ Subturma:
No início do ano letivo, aquando da inscrição, o aluno escolherá as unidades curriculares optativas 
que pretende frequentar, podendo assim alterar também a subturma em que se encontra.

Após a inscrição será aberto, excecionalmente, um prazo em que o aluno poderá trocar de unidade 
curricular optativa para qualquer uma das outras opções. 

O prazo é comunicado via e-mail e alteração é disponibilizada em “Inscrições” na Plataforma Fénix; 

Esta alteração não terá qualquer outra restrição para além do prazo estipulado.

Permuta de Subturma: 

Após o prazo para a alteração de UC Optativa, o único outro momento para alteração de subturma, 
ainda que com restrições, será o prazo para permuta (artigo 5º.2 Regulamento de Avaliação); 

Este prazo é aberto a cada início de Semestre sendo comunicado por e-mail pela Divisão Académica. 

Como proceder à permuta de subturma: 

•	Deverá ser enviado um requerimento no qual será colocado como título “permuta de subturma 
e/ou mudança de turma” ou os alunos poderão deslocar-se à Divisão Académica de forma a 
preencherem o mesmo formulário para a permuta; 
•	Deverá constar o nome completo dos alunos que pretendem permutar e os respetivos 
números de aluno; 
•	Após a permuta, ambos os alunos deverão estar inscritos na mesma UC Optativa; 
•	Enviado o requerimento, os alunos deverão pagar um montante cujo valor consta do despacho.

Permuta de Turma: 

A Permuta de Turma apenas será disponibilizada no início de cada ano letivo, sendo o procedimento 
para a permuta de Turma igual à da Permuta de Subturma.

ex: Aluno que queira permutar da Turma C do 1.º ano para a Turma B do mesmo ano; 

NOTA: O aluno ficará, contudo, inscrito na subturma do aluno com a qual fez permuta de Turma.
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3. Tipos de Aula
Existem 2 tipos de aulas lecionadas na Faculdade de Direito de Lisboa (artigo 4º Regulamento de 
Avaliação): 

Teóricas: lecionadas pelo Professor Regente para toda a Turma. Nestas aulas, o Professor 
irá expor a matéria da disciplina em questão fornecendo um elemento de estudo aos alunos. 
Sendo de natureza não obrigatória, os alunos não têm faltas se não comparecerem (alínea 
a), do mesmo artigo 4º);

Práticas: lecionadas em sede de Subturma. Estas aulas têm outra dinâmica, dada a dimensão 
das Subturmas e o facto ser nesta sede que os alunos serão avaliados em Avaliação Contínua 
(alínea b), do mesmo artigo 4º).

4. Métodos de Avaliação 
Existem 2 Métodos de Avaliação: 

•	Método A ou Método de Avaliação Contínua;

•	Método B ou Método de Avaliação Final.

4.1.  Método A (Método de Avaliação Contínua) - artigos 13º e ss. do Regulamento de 
Avaliação

Os alunos inscritos em método A assistem tanto às aulas teóricas (cuja presença não é obrigatória), 
como práticas (que tem um mínimo de presenças obrigatórias).

Nas aulas práticas os alunos são avaliados tanto por participação em aula, como por outras 
componentes, como a realização de trabalhos, possíveis exercícios escritos, redação de posts/ 
artigos. Tudo isto constitui parte da avaliação dos alunos em método A (sendo que é geralmente 
definida em 50 %, podendo o Professor Regente fixar percentagem diferente com base noutros 
elementos de avaliação como nas unidades curriculares optativas). 

A restante avaliação será efetuada na época de frequências.

Exemplo de alunos que aprovam à unidade curricular:

Nota de Participação (12) + Nota de Frequência (12) → 12 Final aprovado 

Nota de Participação (10) + Nota de Frequência (14) → 12 Aprovado 

Nota de Participação (15) + Nota de Frequência (11)→ 13 Aprovado 
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● E o que acontece se tiver menos de 12?

 → Entre 10 e 11 → aluno continua em Método A (segue para exame em Método A) 

NOTA: O aluno terá que ter dupla positiva para ficar aprovado no exame (ou seja, ter no mínimo 10) 

Exemplos:

Aluno com 10 vai a exame tira 12, fica com 11 nota final→ aprovado

Aluno com 10 vai a exame tira 9, fica com 10 → não fica aprovado segue para oral de passagem

→ Entre 8 e 9 → aluno pode continuar em Método A (terá 24h para proceder à manutenção na 
plataforma fénix)

NOTA: Para estes alunos: a regra da dupla positiva também se aplica. 

Exemplos:
Aluno com 9, tira 10 no exame não aprova a cadeira com 10. Segue para oral de passagem.

Aluno com 9, tira 8 no exame fica com 9 e segue para oral de passagem. 
→ Menos de 8 → aluno não aprova e segue automaticamente para método B

4.2.  Método B (Método de Avaliação Final) - artigos 20º e ss.
O aluno também poderá assistir às aulas, tanto teóricas como práticas, podendo alterar o método 
de avaliação a qualquer altura quando for disponibilizada essa opção na Plataforma Fénix. 

O aluno não terá de ter a componente de participação em aulas sendo esse aspeto facultativo. 

O aluno pode assistir às aulas teóricas e práticas desde que não disturbe o bom funcionamento das 
mesmas. 

Este método de avaliação tem puramente em conta a nota final do exame, sendo que o aluno em 

Método B terá de ter 12 para ficar aprovado em exame. 

Exemplos:

•	Aluno tem 13 no exame → fica aprovado com 13 como nota final 
•	Aluno que tem entre 8 e 11 → aluno seguirá para oral de passagem
•	Aluno que tire entre 0 e 7 → aluno vai a recurso 
•	Aluno que falte ao exame escrito → segue para exame de recurso
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4.3. Regime de Faltas

Por todas as causas dispostas no artigo 7º do Regulamento de Avaliação poderá o aluno justificar 
uma falta sua tanto a uma aula prática como a um momento avaliativo. 

•	Relativamente a um momento avaliativo escrito (no caso de exame/ recurso), deverá o 
aluno realizar essa mesma prova em época de coincidências ou época especial (em último 
recurso). 
•	Relativamente às provas orais, deverá ser reagendada a mesma prova oral, até ao último 
dia de exames orais da unidade curricular 

Já no que toca às aulas práticas o aluno terá de atender a pelo menos ¼ das mesma aulas práticas 
lecionadas como forma a não ser excluído do Método A (artigo 14º/3 do Regulamento de Avaliação). 

4.4. Exames Escritos

A inscrição na época de exames escritos tem uma data estabelecida na Plataforma Fénix, que deverá 
coincidir com o término das Avaliações em Época de Frequências (terminando sempre por volta de 
uma semana a contar do fim destas). O aluno que não se inscreva em prazo devido deverá enviar um 
requerimento à Divisão Académica para solicitar essa mesma inscrição e pagar um montante por 
ato fora do prazo (fixado todos os anos por Despacho do/a Diretor/a). 

O aluno que aprove à respetiva cadeira, mas que se inscreva no exame escrito, verá anulada essa 
inscrição quando a nota de aprovação à unidade curricular for publicada. 

A Época de Exame Escritos é frequentada tanto por alunos inscritos em Método A como por alunos 
inscritos em Método B. Os procedimentos a observar por parte do aluno nos exames escritos estão 
previstos no artigo 25º do Regulamento de Avaliação. 

A equipa docente terá 4 dias úteis após a realização da prova para comunicar à Divisão Académica para 
efeitos de publicação os critérios de correção da respetiva prova realizada (artigo 27º Regulamento 
de Avaliação). 

É de sublinhar que o aluno que não observe o previsto no artigo 25º do Regulamento de Avaliação 
ou incorra em fraude (artigo 26º) deverá ter a sua prova anulada (com nota 0), pelo que não poderá 
prosseguir para Oral de Passagem, mas somente para exame de Recurso. 

Na época de exames escritos os professores têm 7 dias úteis para proceder à correção dos exames 
e envio para publicação nas pautas online da Divisão Académica (artigo 28º.2 do Regulamento de 
Avaliação). 
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Pedido de Revisão de Nota:

De acordo com o Artigo 29º do Regulamento de Avaliação, o aluno pode interpor uma revisão do seu 
exame escrito.

Como forma a realizar um pedido de Revisão de Nota, o aluno deverá consultar na plataforma fénix 
a secção denominada de “Pedidos de Aluno” e a subseção “Pedidos de Revisão de Nota”.

Aí o aluno deverá solicitar à Divisão Académica a digitalização da prova escrita de forma a proceder 
à sua fundamentação. O aluno tem 2 dias úteis após a publicação da sua nota para proceder à 
fundamentação da sua revisão de nota e a enviar ao Professor Regente da respetiva unidade 
curricular. 

O Professor Regente terá então 5 dias úteis para proceder à resposta do Pedido de Revisão de Nota. 

Com a Revisão de Nota o Aluno não poderá de descer de nota. No entanto, se o aluno não subir de 
nota terá de pagar um montante respetivo do pedido (cujo valor é fixado por Despacho a emitir pelo/ 
a Diretor/ a). 

4.5. Exame Oral

O exame oral consiste numa prova em que o aluno é inquirido por um docente sobre a matéria 
lecionada durante o período letivo. A prestação do discente será avaliada por um júri por norma, 
por 2 docentes da unidade curricular. A nota atribuída pelo júri será ponderada e anunciada 
imediatamente após a ronda de exames orais da qual o discente tenha feito parte.

No Exame de Oral de Passagem, o objetivo da prova é a aprovação do aluno à unidade curricular 
(artigos 19º e 22º do Regulamento de Avaliação). 

No que diz respeito à inscrição, em orais de Passagem, a mesma será feita automaticamente, após 
o lançamento de nota na plataforma fénix. 

Na Oral de passagem o aluno apenas precisa de ter 10 para ser aprovado à unidade curricular. 

O aluno ficará sempre com a nota que lhe for mais favorável, fazendo apenas média quando a nota 
for inferior à com que se apresenta a oral de passagem. 

Exemplos: 

Aluno vai a oral com 8, tem 13. Nota de Oral Final 13 , aprovado 

Aluno vai a oral com 10, tem 9 . Nota de Oral Final 10 (9,5) aprovado 
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Já o mesmo não se sucederá por exemplo quando: 

Exemplo: Aluno vai a Oral com 11, tem 7. Nota de Oral Final, 9 reprovado. 

O exame de Oral de Melhoria (artigo 33º Regulamento de Avaliação) é realizado por escolha do 
discente com a finalidade de melhorar a nota com que este ficou aprovado na unidade curricular.

Nos exames de Oral de Melhoria o aluno não poderá descer de nota. 

O aluno terá 5 dias após a publicação da nota de aprovação à unidade curricular para se inscrever 
em oral de melhoria. Depois deste prazo o aluno apenas se pode inscrever numa oral de melhoria 
através de requerimento à Divisão Académica e do pagamento de um montante. 

Se o aluno faltar à sua oral de melhoria (ou seja, se não comparecer, ainda que por fins de 
desistência), este terá de pagar um montante (a fixar por Despacho pelo/ a Diretor/ a). 

4.6. Exame de Recurso

Trata-se de uma prova de caráter escrito realizada após a época de exames orais e destina-se 
aos que, até à data, estejam excluído da unidade curricular sendo esta a última oportunidade de 
aprovação à respetiva unidade curricular no ano letivo em curso (Artigo 37º do Regulamento de 
Avaliação). O aluno tem 5 dias após a receção da nota que exclui o aluno da unidade curricular para 
se inscrever em Recurso. 
NOTA: O aluno poderá participar em 4 exames de recurso por ano letivo.

Exemplos: 
Aluno que se com 8 depois de uma prova oral de passagem a recurso. Tem 10, aprova a cadeira com 
10 como nota final. 
Aluno apresenta-se com 9, no Recurso. Tem, 14 ficará aprovado com 14 como nota final Aluno que 
se apresente com 9 e tenha 9, ficará reprovado à cadeira. 

5. Época de Coincidências e Época Especial

“Exames de Coincidência” (artigo 39º Regulamento de Avaliação):

•	Esta época determina a não realização de um exame na data marcada; 
•	A sua calendarização é normalmente anunciada na última semana de exames escritos; 
•	A sua realização é simultânea à das primeiras provas orais.
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Inscrição: 

•	Quando na época normal foram marcados 2 exames no mesmo dia / dias consecutivos o 
aluno realizará só um dos exames; 
•	Ficam inscritos automaticamente os alunos que se encontrem nestas situações; 
•	A plataforma Fénix procederá ao aviso da inscrição automática através de um símbolo de 
“aviso” que aparecerá junto da Unidade Curricular.

Exemplo: 

(1) Aluno que tenha Exame de Direito das Obrigações I (dia 2 ) e Exame de Teoria Geral do Direito 
Civil I ( dia 3), estará automaticamente inscrito em época de coincidências. 

Assim realizará o exame de Direito de Obrigações dia 2 e subsequentemente o exame de Teoria 
Geral do Direito Civil I na Época de Coincidências; 

(2) Aluno que tenha Exame de Direito Processual Civil I ( dia 3) e exame de Teoria Geral do Direito 
Civil I estará inscrito em época de coincidências. 

Assim realizará o exame de Direito Processual Civil dia 3 e subsequentemente o exame de Teoria 
Geral do Direito Civil I em época de coincidências. 

Coincidências de Recurso: 

•	Posterior à época de recursos “normal”. 
•	Alunos ficaram também automaticamente inscritos nesta época, pelo símbolo de “aviso” na 
plataforma Fénix. 
•	Só se aplicará em relação a exames a realizar no mesmo dia.

Exemplo: Aluno que tenha Recurso de Teoria Geral do Direito Civil I (dia 10) e recurso de Direito 
Processual Civil I no mesmo dia realizará, o último em época de recurso e o recurso de Teoria Geral 
do Direito Civil I na época de coincidências de recursos subsequente; 

No caso do Aluno que tenha recurso de Teoria Geral do Direito Civil I (dia 10) e recurso de Direito 
das Obrigações no dia seguinte (dia 11), este aluno não estará admitido a Época de Coincidências de 
Recurso, devendo realizar os mesmos recursos na data estabelecida.
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Exames de natureza diferente (exame oral/ exame escrito) 

O aluno realizará o exame escrito, sendo o outro remarcado; 

Para proceder à remarcação o aluno deverá entrar em contacto com a Divisão Académica tanto 
através do Requerimento como através do contacto com o atendimento da Divisão Académica. 

Exemplo: Aluno que tenha exame de Direito Constitucional I (época de coincidências) dia 2 e exame oral 
de Direito Administrativo I dia 3 deverá realizar a prova escrita devendo a prova oral ser remarcada

Época Especial (artigo 38º do Regulamento de Avaliação): 

Consiste na realização de um exame escrito pelos alunos a quem faltem entre 2 a 4 unidades 
curriculares para terminar o curso ou a inda, a alunos que beneficiem de estudos especiais (por 
exemplo: Estatuto Trabalhador- Estudante)

Esta época decorre em setembro. 

6. Passagem de Ano (artigo 40º Regulamento de Avaliação) 

- O aluno transita de ano se tiver 4 unidades curriculares em atraso. 

Ou seja, nessa situação o aluno pode inscrever em todas as unidades curriculares do ano para o 
qual transita; 

Exemplo: 

Aluno de 1º Ano tem 4 unidades curriculares em atraso (Teoria Geral do Direito Civil I e II; Direito 
Constitucional I e II); 

•	Poderá inscrever-se em todas as unidades curriculares do 2º ano (ou seja as 10 do 2º Ano 
e as 4 e atraso do 1º Ano); 
•	O aluno fica inscrito em Método A às unidades curriculares de 2º Ano e em Método B às 
unidades curriculares em atraso (<sem prejuízo de este poder optar por se inscrever em 
Método A); 

No 2.º ano este aluno realizará todas as cadeiras e, por acréscimo, as unidades curriculares em 
atraso, devendo proceder à inscrição na Plataforma Fénix na turma pretendida e, se desejado, à 
alteração de método ( dentro do prazo estabelecido).
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Imaginemos que o aluno no 1º Semestre realizará todas as cadeiras do 2º ano na Turma A, mas 
procederá à realização das Cadeiras de Direito Constitucional I no 1ºTurma C e Teoria Geral Direito 
Civil I no 1º TAN, turmas nas quais se opta por inscrever nas UC em atraso.

Aluno que não transita de ano: 

•	Se o aluno tiver cinco ou mais unidades curriculares em atraso, apenas poderá inscrever-se 
em unidades curriculares do ano seguinte até perfazer um limite de 10 unidades curriculares; 

Este aluno não transitará de ano e deverá proceder à inscrição nas unidades curriculares que tem 
atraso no ano subsequente.

O aluno poderá optar por realizar o número de unidades curriculares que lhe é permitido ou um 
número inferior. 

ex: Aluno que só aprovou a 5 cadeiras, poderá optar por apenas ser avaliado nas 5 unidades 
curriculares às quais não aprovou no ano subsequente;

7. Regime de Bonificações e Cálculo de Média (Artigos 41º e 42º do Regulamento 
de Avaliação)

Ao cálculo da média final do aluno é acrescentada uma valoração vista como um “bónus” a que se 
chama de Bonificação. 
A classificação anual do aluno corresponde à média aritmética, sem arredondamentos, de todas as 
unidades curriculares do respetivo ano de licenciatura. 

A média final do curso será obtida através da média aritmética das 4 classificações anuais 
(arredondadas às unidades) . 

→ 1.ª Bonificação: Aluno beneficia de uma majoração na média de 0,6 por ter obtido melhores 
classificações do 3º e 4º Ano relativamente ao 1º e 2º Ano; 

Exemplificação: 

Como proceder ao cálculo da média, no caso de não haver qualquer bonificação. 

Média do 1º Ano = 11,0 valores Média do 3º Ano = 10,5 valores 

Média do 2º Ano = 12, 0 valores Média do 4º Ano = 12,5 valores 
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Média do 1º e 2º Ano= (11.0 + 12.0) / 2 = 11,5 valores 

Média do 3º e 4º Ano = (10,5 + 12,5) /2 = 11,5 valores 

Média Final (sem bonificações) = (11,0 + 12,0 + 10,5 + 12,5)/4 =11,5 valores = 12 MÉDIA FINAL = 11,5 

Valores = 12 

→ 2.ª Bonificação: ao aluno de 1º ano que aprove a todas as unidades curriculares do ano a 
classificação anual vê acrescida uma valoração de 0,6 valores;

Exemplificação: 
TGDC I e II - 12; 12; 

Direito Constitucional I e II - 12; 12; 

IED I e II - 13; 13; 

Direito Romano e História do Direito Português - 14;14; 

Economia I - 14; 

UC Optativa: 14; 

Média do 1º Ano = (12 + 12 + 13 + 14 + 14 + 12 + 12 + 12 + 13 + 14 + 14) / 10 + 0,6 = 13,0+ 0,6= 13,6 
valores;

A nota aparecerá logo desta forma na Plataforma Fénix 

Exemplo de Aluno que não Beneficia de Majoração de 3º e 4º Ano, mas sim de 1º Ano : 

Média do 1º Ano = 13,0 valores +0,6 Média do 3º Ano = 12,0 valores + 0,6 Média do 2º Ano = 15, 0 
valores +0,6 Média do 4º Ano = 14,0 valores +0,6 

Média do 1º e 2º Ano= (13,6 + 15,6) / 2 = 14,6 valores 

Média do 3º e 4º Ano = (12,6 + 14,6) /2 = 13,6 valores 

Média Final (sem bonificações) = (13,6 + 15,6 + 12,6 + 14,6)/4 =14,1 valores = 14 MÉDIA FINAL = 14,1 

+ 0,6 = 14,7 Valores = 15 

→ 3.ª Bonificação: Se o aluno não deixar nenhuma unidade curricular em atraso, será acrescida 
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uma majoração de 0,6 valores; 

Exemplo de Aluno que beneficia da majoração através da média do 3º e do 4º Ano 

Média do 1º Ano = 13,0 valores + 0,6 média do 3º Ano = 14,2 valores + 0,6 Média do 2º Ano = 14, 0 
valores + 0,6 Média do 4º Ano = 15,2 valores + 0,6 

Média do 1º e 2º Ano= (13,6 + 14,6) / 2 = 14,1 valores 

Média do 3º e 4º Ano = (14,8 + 15,8) /2 = 15,3 valores 

Média Final (sem bonificações) = (13,6 + 14,6 + 14,8 + 15,8)/4 =14,7 valores = 15 Média Final do Curso 
(com acréscimo do 3º e 4º Ano) = (13,6 + 14,6 + 14,8 + 15,8)/4 +0,6 = 15,6
MÉDIA FINAL = 14,7 + 15,3 /2 + 0,6 = 15,6 valores = 16 

Exemplo de Aluno que não beneficia da majoração final, mas sim da majoração da média do 3º e 
do 4º Aluno: 

Média do 1º Ano = 12,5 valores Média do 3º Ano = 13,9 valores 

Média do 2º Ano = 13, 3 valores Média do 4º Ano = 15,3 valores 

Média do 1º e 2º Ano= (12,5 + 13,9) / 2 = 13,2 valores 

Média do 3º e 4º Ano = (14,5 + 15,9) /2 = 15,2 valores 

Média Final (sem bonificações) = ( 12,5 + 13,9 + 14,5 + 15,9)/4 =14,2 valores = 14 MÉDIA FINAL = 14,2 

+  0,6 = 14,8 valores = 15 

Limitações: por aplicação da majoração final de 0,6 valores e da média do 3º e 4º Anos, a classificação 
final de curso, sem acréscimos, não pode aumentar mais do que 1 valor; 

O aluno pode beneficiar num máximo de 1,2 valores do regime das bonificações. 
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Exemplificação: 

Média do 1º Ano = 11,0 valores + 0,6 Média do 3º Ano = 13,9 valores + 0,6 Média do 2º Ano = 11, 8 
valores + 0,6 Média do 4º Ano = 14,5 valores + 0,6 

Média do 1º e 2º Ano= (11,6 + 12,4) / 2 = 12,0 valores 

Média do 3º e 4º Ano = (14,5 + 15,1) /2 = 14,8 valores 

Média Final (sem bonificações) = (11,6 + 12,4 + 14,5 + 15,1)/4 =13,4 valores = 13 MÉDIA FINAL = 13,4 

+ 14,8 /2 + 0,6 = 14,7 valores = 15 → 14

8. Queixas Pedagógicas

A queixa pedagógica é um mecanismo destinado às situações de injúrias ou comportamentos 
desrespeitosos (entre outros) por parte do corpo docente para com os alunos. Qualquer aluno pode 
apresentar uma queixa pedagógica. 

A Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (AAFDL) pode representar e assistir o 
queixoso durante todas as fases do procedimento, mediante prévio consentimento do próprio (artigo 
3º do Regimento das Queixas Pedagógicas).

 O anonimato é assegurado durante o procedimento, salvo nos casos em que a respetiva identidade 
constitui requisito imprescindível à instrução e resolução da queixa (artigo 4º do Regulamento das 
Queixas Pedagógicas). 

A queixa pedagógica deve ser apresentada até ao último dia do mês seguinte ao termo do ano letivo 
em que ocorreram os factos reportados (artigo 5º do Regulamento das Queixas Pedagógicas). 

Recebida a queixa, o Presidente do Conselho Pedagógico deve efetuar uma apreciação preliminar 
da respetiva probidade, podendo indeferir as queixas cuja improcedência seja manifesta. Após a 
apreciação, o Presidente do Conselho Pedagógico deve, com a maior celeridade possível, remeter a 
queixa a todos os membros e ao visado.

O Presidente do Conselho Pedagógico remete a queixa aos membros do Órgão, removendo todos 
elementos que permitam a identificação do visado.  A identidade do queixoso deve ser revelada 
apenas na medida do indispensável à correcta análise e decisão da queixa.



ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA

GUIA PEDAGÓGICO | 2021 17

Quando tal se revele necessário, atendendo à complexidade da queixa, a instrução pode ser delegada 
numa Comissão ad hoc, mediante deliberação.

A decisão final deve ser tomada até ao encerramento da reunião seguinte àquela em que se efetuou 
a discussão da queixa.

A queixa de ser enviada para o/a Presidente do Conselho Pedagógico ou para o Vogal do Pedagógico 
da AAFDL ( pedagogico@aafdl.pt) se pretenderem ser representados pela Associação no processo.




