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PREÂMBULO 

 

 

 

O respeito pelo princípio constitucional da Igualdade de todos os cidadãos 

perante a lei impõe que, no âmbito da sua autonomia, cada Instituição de 

Ensino Superior adopte medidas de discriminação positiva que contemplem 

os alunos com deficiências reconhecidas pela Decreto-Lei n.º133-B/97, de 30 

Maio, de modo a permitir-lhes uma verdadeira e bem sucedida integração 

escolar, social e profissional, nos termos da Portaria n.º787/85, de 17 de 

Outubro. 

Desta forma, cabe a esta Comissão Instaladora aprovar o seguinte 

Regulamento do Estatuto dos Estudantes Portadores de Deficiências Físicas 

ou Sensoriais. 

 

 

 

Artigo 1.º 

(Âmbito) 

 

O presente estatuto é aplicado aos estudantes portadores de deficiências 

físicas ou sensoriais dos cursos ministrados nas Unidades Orgânicas do 

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA). 

 

Artigo 2.º 

(Requerimento) 

 

1- Os alunos que pretendam a aplicação deste estatuto, candidatos à 

primeira matrícula no ensino superior, no momento da matrícula deverão 

apresentar requerimento dirigido ao Director da respectiva Unidade 
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Orgânica, acompanhado de certificado emitido pela Direcção-Geral do 

Ensino Secundário, comprovativo da deficiência física ou sensorial de que 

o candidato é portador. 

 

2.-Caso a deficiência só ocorra quando o aluno se encontrar a frequentar 

curso ministrado em Unidade Orgânica do IPCA, a aplicação do estatuto 

deve ser requerida no prazo máximo de 15 dias úteis após o momento da 

ocorrência da deficiência, mediante apresentação de documento clínico 

comprovativo. 

 

Artigo 3.º 

(Notificação) 

 

1- A notificação do despacho que recair sobre os requerimentos apresentados 

pelos estudantes considera-se efectuada por afixação nos Serviços 

Académicos e na respectiva Unidade Orgânica. 

 

2- Quando o estudante desejar obter pessoalmente informação do teor do 

despacho, deverá juntar ao requerimento previsto no artigo 2.º deste 

regulamento, um envelope (mais a taxa correspondente ao correio com 

aviso de recepção) pré-endereçado, com selo, e o talão relativo ao aviso de 

recepção devidamente preenchido. 

 

Artigo 4.º 

(Regime de Frequência) 

 

1-.Para efeitos de frequência, é aplicável aos estudantes deficientes o estatuto 

de trabalhador-estudante, nomeadamente, no que se refere a relevação de 

faltas para eventuais consultas médicas, fisioterapia ou por outra causa 

que resulte na impossibilidade de comparecer às aulas, devidamente 

comprovadas. 
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2- A pedido dos interessados poderão ser fixados nas salas de aula lugares 

cativos para os estudantes deficientes. 

 

3- Na elaboração dos horários, a atribuição das salas deverá ter em conta 

aspectos de acessibilidade no caso de turmas que incluam estudantes 

deficientes. 

 

4- Poderá ser concedida aos estudantes deficientes a possibilidade de 

efectuarem gravações áudio das aulas, com a condição de utilizarem as 

gravações assim obtidas para fins exclusivamente escolares e pessoais. 

 

5- No caso de o docente não concordar com a gravação das suas aulas, 

deverá o mesmo fornecer atempadamente aos alunos deficientes os 

elementos referentes a cada aula. 

 

6- Os estudantes deficientes terão prioridade na inscrição em turnos de 

aulas práticas. 

 

Artigo 5.º 

(Adaptação dos Planos de Estudos) 

 

Mediante parecer fundamentado do Conselho Científico da respectiva 

Unidade Orgânica, o Director da mesma deverá promover, relativamente aos 

alunos com deficiências, alterações pontuais aos planos de estudos e/ou aos 

programas das disciplinas, em matérias consideradas não nucleares para o 

curso, no caso do tipo de deficiência claramente o recomendar. 

 

Artigo 6.º 

(Regime de Avaliação) 

 

1- Por mútuo acordo entre os docentes e os estudantes deficientes, as formas 
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e métodos de avaliação serão, tanto quanto possível, adaptados ao tipo de 

deficiência.  

 

2- As provas escritas, no caso de alunos com deficiência motora e/ou visuais, 

poderão ser substituídas por provas orais. 

 

3- No caso de aluno portador de deficiência auditiva a prova oral pode ser 

substituída por uma prova escrita. 

 

4- Na realização das provas escritas observar-se-á, nomeadamente, o 

seguinte: 

 

a) no caso de deficiência que implique maior morosidade de leitura e/ou 

escrita, será concedido aos estudantes deficientes um período adicional de 

tempo para a realização da prova correspondente a metade do tempo da 

duração normal; 

 

b) durante a realização da prova, os docentes proporcionarão apoio 

especial aos estudantes deficientes, designadamente no que respeita à 

consulta de dicionários e tabelas; 

 

c) os enunciados das provas deverão ter uma apresentação adequada ao 

tipo de deficiência (enunciado ampliado, registo áudio, caracteres Braille) e 

as respostas poderão ser dadas de forma não convencional (por registo 

áudio, em Braille, por ditado ou por recurso a máquina de 

escrever/computador adaptada); 

 

d) nos casos em que a natureza e grau de deficiência inviabilizar um 

esforço continuado, mediante a concordância do docente, o estudante 

poderá realizar a prova em duas fases, no mesmo dia, com intervalo 

substancial entre elas. 
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5- Os prazos de entrega de trabalhos práticos escritos deverão ser alargados, 

em termos definidos pelo docente, no caso de estudantes deficientes em 

que os respectivos condicionalismos específicos o recomendem. 

 

6- No caso de estudantes cuja deficiência requer sucessivos internamentos 

hospitalares, sempre que estes se verifiquem em épocas de 

exames/frequências e desde que devidamente comprovados, deverão os 

docentes dar a possibilidade àqueles estudantes de realizarem provas em 

datas alternativas a combinar entre ambos. 

 

Artigo 7.º 

(Acesso às Épocas Especiais de Exames) 

 

Os estudantes portadores de deficiência, para além do regime geral 

estabelecido para as épocas de exames, têm direito a inscrição para exame 

em uma disciplina anual, ou equivalente, na época especial de exames. 

 

ARIGO 8.º 

(Outros Apoios) 

 

Os docentes, os serviços do IPCA e as respectivas Unidades Orgânicas 

deverão procurar dar o apoio técnico e material possível, nomeadamente: 

 

a) promover, de acordo com os seus meios e com a brevidade possível, a 

aquisição/adaptação de instrumentos de trabalho necessários para a boa 

concretização do processo de ensino e aprendizagem; 

 

b) os alunos com deficiência e os docentes poderão acordar entre si um 

número de obras que possam ser adaptadas em formatos alternativos; 

 

c) os prazos de empréstimo para leitura domiciliária praticados na 
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Biblioteca poderão ser alargados para os estudantes com deficiências; 

 

d) promover medidas tendentes a facilitar a adequada mobilidade dos 

alunos. 

 

Artigo 9.º 

(Recursos) 

 

1- Das decisões referidas nos artigos 4.º e 6º cabe recurso, a interpor no 

prazo de oito dias, para o Director da respectiva Unidade Orgânica. 

 

2- Da decisão referida no artigo 2.º cabe recurso, a interpor no prazo de oito 

dias, para o Presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. 

 

Artigo 10.º 

(Sanções) 

 

A prestação de falsas declarações implica a impossibilidade do aluno poder 

usufruir do regime especial previsto no presente regulamento nos dois anos 

lectivos subsequentes.  

 

Artigo 11.º 

(Casos Omissos) 

 

Os casos omissos e duvidosos serão resolvidos pelo Presidente do Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave. 

 

Artigo 12.º 

(Entrada em Vigor) 

 

O presente regulamento entra em vigor no dia da sua aprovação. 


