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LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO 

 

Equivalência de Grau - Exame Escrito 2019 

Normas de vigilância 

1. Introdução 

O Conselho Científico da Faculdade deve convocar um ou mais professor(es) vigilante(s), 

(dependendo do número de alunos), para a realização do Exame Escrito. 

A estrutura do Exame terá cem (100) questões de escolha múltipla e três (3) questões de 

desenvolvimento. 

Incidirá sobre as áreas científicas de Ciências da Nutrição, Ciências Médicas e da Saúde, Ciências 

Naturais e Exatas e Ciências Sociais. 

A duração do Exame será de cento e oitenta (180) minutos. 

A hora e a data para a realização da prova será a definida pelo conselho Científico. 

No ano de 2019 o Exame Escrito será no dia 27 de março, pelas 14.30 horas, na Sala 50, Piso 01, do 

Edifício Egas Moniz. 

Os examinandos devem ser convocados para se apresentarem 15 minutos antes da hora marcada 

para o início da prova. 

 

2.Função do professor vigilante 

2.1. A chamada dos alunos faz-se de acordo com a pauta, 10 minutos antes da prova. 

2.2. Os examinandos não podem prestar provas sem serem portadores do Passaporte ou de 

documento que o substitua, desde que contenha fotografia. 

2.3. Após o início das provas nenhum candidato deve ser admitido na sala de exames. 

2.4 As faltas dos examinandos devem ser assinaladas nas pautas, a vermelho. 

2.5. Procede-se à chamada dos examinandos e atribui-se os respetivos lugares. 

2.6. O professor deve: 

• Indicar, no quadro, a hora do início e do fim da prova. (cada prova tem 180 minutos de 

duração). 

• Distribuir as folhas de prova (incluindo a folha de respostas) e de rascunho. 

• Conferir a identidade do examinando, através do documento de identificação e verificar se o 

nome coincide com o da pauta. 

• Rubricar a folha de respostas. 

• Datar e rubricar as folhas de rascunho. 
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• O professor vigilante só pode sair da sala em caso de força maior, sendo substituído por 

outro professor que permanecerá na sala de exame até ao fim da prova. 

• É proibida a utilização de quaisquer sistemas de comunicação móvel nas salas de exame por 

parte dos professores vigilantes. 

2.7. O professor deve advertir os examinados de que: 

• Devem escrever na folha de respostas o nome completo, de forma legível. 

• Poderão recorrer a máquina de calcular básica.  

• Só podem usar caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

• Em caso algum podem ser aceites respostas dadas em folhas de rascunho ou escritas a lápis. 

• Apenas as folhas de resposta serão objeto de correção, notas nas folhas do enunciado não 

serão cotadas. 

• É permitido aos examinandos substituir as folhas de resposta. O professor deverá, no 

entanto, rasgar as folhas inutilizadas, na presença do examinando. 

• O tempo para a realização da prova inclui o tempo necessário para inscrever as respostas na 

folha de resposta, não existindo nenhuma tolerância. 

• Os examinandos que, por qualquer forma, cometam ou tentem cometer fraude, em seu 

proveito ou em proveito de outrem, bem como aqueles que dela se aproveitem, são impedidos 

de continuar o seu exame. 

• Para a realização das provas de exame, os examinandos não podem levar quaisquer suportes 

escritos (ex: livros, cadernos, folhas), nem aparelhos de vídeo ou áudio, incluindo telemóveis, 

bips, etc. 

• O uso de dicionário para interpretação do enunciado ou apoio da resposta não é permitido. 

• Os examinandos não podem abandonar a sala antes de terminado o tempo regulamentar da 

prova e sem que as provas estejam devidamente identificadas e conferidas. 

2.8. Recolha das provas 

• Terminado o tempo de duração da prova, o professor, responsável pela vigilância, deve 

recolher, nos lugares, as folhas de resposta. (As folhas de rascunho bem como as folhas de 

enunciado são todas recolhidas. Os examinados não podem sair da sala com nenhuma 

folha). 

• Proceder à sua conferência pela pauta. 

• Autorizar a saída dos examinandos. 

 

3. Correção das provas: as provas são corrigidas localmente e as pautas elaboradas por cada 

conselho científico. 


