


• Posso pedir consulta de um teste parcelar ou de um exame?

Sim, podes. Após a divulgação da classificação, o estudante tem direito a
consultar os seus elementos de avaliação, ora testes parcelares e exames, ora
trabalhos, bem como os critérios de avaliação. É necessário que seja marcado um
dia e hora pelo docente para a consulta de prova até ao sétimo dia após a
publicação das classificações, mas sempre dois dias antes de uma prova oral ou
exame dessa mesma unidade curricular.

• Posso requerer reapreciação ou recurso de um exame?

No prazo de 2 dias a contar da data da consulta da prova, o aluno tem direito a
dirigir ao coordenador da UC1 a devida reapreciação. O prazo para apreciar e
decidir a reclamação é de 7 dias.

Caso não concordes com a decisão da reclamação, podes, num prazo de 3 dias,
apresentar nos SAUM2 um recurso da decisão dirigido ao diretor de curso. De
seguida, a deliberação sobre cada recurso compete a uma comissão constituída
por 3 professores da área científica a que pertence a UC1 em causa. Ouvido o
coordenador da UC1, o respetivo júri vai decidir se a nota em questão deve ou não
ser alterada, sendo que pode resultar uma subida ou descida da classificação
atribuída.

• Qual é o prazo estabelecido para o lançamento final de notas?

As classificações finais têm de ser lançadas obrigatoriamente até 5 dias antes
do exame de recurso da respetiva UC1. Caso se trate de um exame de recurso,
devem ser lançadas 5 dias antes do exame de época especial.

• Quem pode ser admitido a exame de recurso?

O/A estudante que não tenha sido aprovado/a em uma unidade curricular que
esteja inscrito/a.

• É necessário inscrição para poder ir ao exame de recurso?

Não. Todos os alunos que reprovam à UC1 a que estejam inscritos são
automaticamente admitidos a exame de recurso.

• Quem pode ser admitido a prova oral?

Todos os alunos que não tenham sido aprovados a uma determinada UC1, desde
que tenham tido uma nota superior a 8 valores. Esta prova oral terá de ter data
marcada, pelo menos, com 48h de antecedência e poderá ter duração máxima de
60 minutos.

Avaliação: Testes, Exames e Provas Orais 
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• Quem pode ser admitido a exame de época especial?

Todos os alunos beneficiários de algum dos estatutos previstos no art.
29º do Regulamento Académico da Universidade do Minho. Além destes,
também terão acesso aqueles alunos a quem falte até ao máximo de 30
ECTS para conclusão da licenciatura.

• Qual é o preço da inscrição num exame de época especial?

O exame de época especial para as UCs1 semestrais tem o custo de 7€;
para as UCs1 anuais tem o custo de 14€.

• Posso fazer melhoria de nota no mesmo ano de aprovação da respetiva
UC1?

Sim, mas somente por exame a realizar no período da época especial até
um máximo de 4 UCs1, nunca ultrapassando 30 ECTS (art. 103º, nº3, do
Regulamento Académico da Universidade do Minho).

• Posso fazer melhoria de nota de uma UC1 nos anos posteriores à
aprovação da referida UC1?

Sim, poderás fazer uma melhoria de nota desde que seja nos 2 anos
posteriores à aprovação da mesma. Essa melhoria poderá ser um exame
escrito na época de recurso.

Podes ainda, segundo o art. 102º do Regulamento Académico da UM, fazer
melhoria de uma UC1 através de avaliação contínua, sendo que os pedidos
de inscrição nestas UCs1 devem ser dirigidos ao SAUM2 até 15 dias após o
início do respetivo semestre letivo.

• Qual é o preço da inscrição num exame de melhoria de nota?

O exame de melhoria para as UCs1 semestrais tem o custo de 5€ para
alunos não bolseiros e 2,5€ para os bolseiros. Já o exame de melhoria para
as UCs1 anuais tem o custo de 10€ para não bolseiros e 5€ para bolseiros.

• Quantos créditos correspondem a cada UC1?

Na licenciatura em Criminologia e Justiça Criminal, cada UC1 tem 5 ECTS,
sendo que anualmente são 60 ECTS.

1 Unidade(s) Curricular(es)
2 Serviços Académicos da Universidade do Minho
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• Como candidatar-me a uma bolsa de estudo_?

A candidatura é feita online no portal da Direção Geral do Ensino Superior,

através das credenciais de acesso fornecidas na primeira vez que o estudante

submeteu a candidatura ao Ensino Superior, exceto se tenha sido um concurso

especial como para maiores de 23. (É importante que guardes essas credenciais de acesso

para os restantes anos.)

As credenciais podem ser solicitadas através da plataforma do concurso

nacional de acesso ou junto dos serviços da instituição de Ensino Superior em que

se encontram matriculados e inscritos. A candidatura é feita mediante o

preenchimento do formulário online, com os documentos pedidos ao iniciares a

inscrição.

• Um estudante sem nacionalidade portuguesa poderá candidatar-se à atribuição

de uma bolsa de estudo?

Pode concorrer à atribuição de uma bolsa de estudo:

→ Cidadão português;

→ Cidadão nacional de Estados Membros da União Europeia com direito de

residência permanente em Portugal e seus familiares, nos termos da Lei nº

37/2006, de 9 de agosto;

→ Cidadão nacional de países terceiros:

o Titulares de autorização de residência permanente, nos termos do art.

80º da Lei nº 23/2007, de 4 de julho;

o Beneficiários do estatuto de residente de longa duração, nos termos do

art. 125º da Lei nº 23/2007, de 4 de julho;

o Provenientes de Estados com os quais hajam sido celebrados acordos

de cooperação prevendo a aplicação de tais benefícios;

o Provenientes de Estados cuja lei, em igualdade de circunstâncias,

conceda igual tratamento aos estudantes portugueses.

→ Apátridas;

→ Beneficiários do estatuto de refugiado político.

Bolsas e Alojamentos



• Qual o prazo para apresentar candidatura a bolsa de estudo?

O requerimento de atribuição da bolsa de estudo para um ano letivo deve

ser submetido:

→ Entre 25 de junho e 30 de setembro;

→ Nos 20 dias úteis subsequentes à inscrição, quando esta ocorra

após 30 de setembro;

→ Nos 20 dias úteis subsequentes à emissão de comprovativo de início

de estágio por parte da entidade que o faculta no caso de licenciados ou

mestres que estejam a realizar estágio profissional.

Ocorrendo a inscrição antes de 30 de setembro, o estudante dispõe

sempre de um prazo de 20 dias úteis para submeter o requerimento, mesmo

que esse prazo ultrapasse o dia 30 de setembro.

O requerimento pode ainda ser submetido entre 1 de outubro e 31 de maio,

sendo, nesse caso, o valor da bolsa de estudo a atribuir proporcional ao

valor calculado nos termos do presente regulamento, considerando o

período que medeia entre o mês seguinte ao da submissão do requerimento

e o fim do período letivo ou do estágio.

• Em quantos ECTS tenho que estar inscrito para efeitos de atribuição de

bolsa de estudo?

Tens de estar inscrito num mínimo de 30 ECTS, salvo as exceções

previstas no Regulamento.

• Sendo aluno bolseiro quantos créditos tenho de fazer para manter a

bolsa?

36 ECTS referentes ao ano em que estás inscrito.

Guia de Apoio aos Alunos de
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• Posso concorrer ao alojamento nas residências universitárias?

Qualquer aluno inscrito na UM pode.

Prazo:

Os estudantes que ingressam pela primeira vez na UMinho têm um prazo

de 30 dias, após a colocação, para apresentarem a candidatura à residência

universitária.

Os estudantes com mais de uma inscrição na UMinho deverão entregar a

sua candidatura nos prazos que são afixados anualmente.

Procedimento:

Os documentos para a candidatura estão disponíveis para download na

página web dos SASUM1: http://www.sas.uminho.pt/alojamento.

As candidaturas devem ser enviadas através de correio eletrónico para:

alojamento@sas.uminho.pt.

Os estudantes que pretendam candidatar-se a apoio social direto, Bolsa

de Estudo, deverão preencher a autorização de débito direto (anexando o

comprovativo do IBAN), a entregar juntamente com a candidatura a

alojamento.

• Qual é o custo de um quarto nas residências universitárias?

Para alunos bolseiros, o custo é de 76,26€ e para não bolseiros, Palop’s e

Erasmus é de 94,70€.

• Quais são as residências disponíveis?

A residência Prof. Lloyd Braga e o Complexo Residencial de Santa Tecla.

Guia de Apoio aos Alunos de
Criminologia e Justiça Criminal
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• Delegados de Turma

→ Representar os alunos da turma nos órgãos e estruturas que participe;

→ Comunicar os docentes sobre opiniões dos colegas relevantes

relacionadas com assuntos da turma;

→ Transmitir informações à turma;

→ Marcação de exames;

→ Interagir com o Provedor do Estudante;

→ Cooperar com a equipa docente em atividades promovidas para os

estudantes da turma e na resolução de eventuais problemas.

• Comissão de Curso

A Comissão de Curso é o único órgão onde os delegados têm assento por

inerência à função que desempenham. É constituída pelo diretor de curso,

professores dos ciclos de estudos e por representantes dos estudantes,

eleitos pelos seus pares.

Funções: promoção da coordenação entre as UCs1, seminários, estágios e

outras atividades dos ciclos de estudos; articulação entre testes de

diferentes UCs1; aprovação do relatório dos inquéritos de avaliação

preenchidos pelos estudantes (estes inquéritos são relativos às UCs1 e são

anónimos e obrigatórios), entre outras.

A Comissão de Curso tem a obrigação de reunir uma vez em cada

semestre letivo. Poderá reunir mais que uma vez por iniciativa do diretor de

curso ou por dois terços dos seus membros.

Conselho Pedagógico

É composto, no máximo, por 24 membros: pelo Presidente do Conselho

Pedagógico, até onze professores e até doze estudantes. Os representantes

dos estudantes têm mandato de um ano. A escolha dos estudantes que irão

representar os colegas de curso no Conselho Pedagógico é feita através de

eleição entre os delegados de todos os anos.

Representantes Estudantis

Guia de Apoio aos Alunos de
Criminologia e Justiça Criminal
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• Conselho Geral

O Conselho Geral é definido como o órgão colegial máximo de governo e
de decisão estratégica da UM, nos termos do art. 28º dos Estatutos da UM,
tendo na sua composição quatro representantes dos estudantes, eleitos
pelos seus pares, para um mandato de 2 anos.

• Senado Académico:

O Senado Académico é o órgão consultivo que assegura a coesão da
Universidade na prossecução da sua missão, cumprindo funções de
coordenação, prospetiva e planeamento em matérias pedagógicas e
científicas que ultrapassem o âmbito das unidades orgânicas. Pode
funcionar em plenário e em comissões especializadas, designadamente a
comissão científica, a comissão pedagógica e a comissão de planeamento.

O plenário do Senado tem a seguinte composição: Reitor (que preside),
Presidentes das unidades orgânicas, responsáveis dos Conselhos
Pedagógicos das unidades orgânicas; Presidente do Conselho Cultural,
Presidente da AAUM1, administrador da Universidade, administrador dos
Serviços de Ação Social, um estudante por cada Conselho Pedagógico das
unidades orgânicas, três representantes dos professores e investigadores
doutorados, três representantes dos estudantes e dois representantes do
pessoal não docente e não investigador.

• Provedor de Estudante

A sua missão é a de promover e defender os direitos e interesses dos
estudantes no contexto da vida universitária. Atualmente, este cargo é
ocupado pela Prof.ª Doutora Rosa Vasconcelos.

A Provedora aprecia as queixas, reclamações ou participações dirigidas
pelos estudantes contra atos ou omissões dos órgãos e serviços da
Universidade. Atua como mediador e sugere soluções. Elabora relatórios
para prevenir ou reparar situações injustas ou irregulares.

Os estudantes podem e devem recorrer à figura do Provedor do
Estudante quando se deparem com questões às quais não conseguem dar
resposta individualmente ou às quais já tentaram solucionar, mas de forma
infrutífera.

1 Associação Académica da Universidade do Minho



9
Guia de Apoio aos Alunos de

Criminologia e Justiça Criminal

• Associação Académica da UM (AAUM)

A AAUM tem o intuito de responder às necessidades dos estudantes,

sendo a estrutura representativa e comunitária dos estudantes da UM.

Sabe mais em: www.aaum.pt

• Associação de Estudantes de Criminologia da UM (AECrimUM)

A AECrimUM nasceu a 10 de dezembro de 2019 e a sua primeira

tomada de posse realizou-se a 4 de março de 2020, ao passo que se

encontra, neste momento, no seu primeiro mandato.

A AECrimUM representa e dá voz aos estudantes de Criminologia e

Justiça Criminal da UM, defende-os e luta pelos seus interesses, com

o objetivo de lhes proporcionar uma excelente experiência académica,

procurando encontrar soluções para os seus problemas, atendendo às

suas necessidades e dando todo o apoio necessário no seu percurso

académico, bem como nos projetos e ideais dos estudantes.

Atualmente, a AECrimUM é composta pela Direção (13 membros -

Presidência, Tesouraria e 4 Departamentos), pelo Conselho Fiscal (3

membros) e Mesa da Assembleia Geral (3 membros).

Sabe mais nas nossas redes sociais:

https://www.facebook.com/aecrimum

https://www.instagram.com/aecrimum

https://aecrimum.wixsite.com/aecrimum

http://www.aaum.pt/
https://www.facebook.com/aecrimum
https://www.instagram.com/aecrimum
https://aecrimum.wixsite.com/aecrimum


Mobilidade Internacional para Alunos da UMinho

• Programa Erasmus

Programa de ação comunitária no domínio da aprendizagem ao longo

da vida que oferece aos estudantes a possibilidade de efetuarem um

período de estudos/estágios numa outra Universidade/empresa

Europeia, como parte integrante do programa de estudos da

universidade de origem ou sem esse reconhecimento académico

(estágios extracurriculares ou estágios para recém-graduados).

Qualquer aluno, que já tenha completado 60 ECTS, pode-se inscrever.

Todos os anos os prazos de candidatura são diferentes, mas, regra

geral, terminam em janeiro do ano anterior ao ano em que o Programa

será feito.

Os alunos Erasmus+ estão isentos do pagamento de propinas ou

outras taxas de inscrição na Universidade de destino. São, porém,

obrigados a continuar a pagar as propinas da Universidade de Minho.

No entanto, algumas taxas poderão ser cobradas, tais como seguros

escolares, quotas de associações de estudantes, etc.

Terás plena equivalência de UCs1 concluídas no estrangeiro desde

que concluas com aproveitamento o teu plano de estudos. No final do

período de mobilidade, a Universidade de acolhimento envia o

“Transcript of Records” à UMinho com as tuas classificações e os

correspondentes créditos ECTS com o qual o teu Coordenador

Académico na UMinho dará início ao processo de reconhecimento

académico.

Guia de Apoio aos Alunos de
Criminologia e Justiça Criminal
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Presidente da Escola de Direito
Prof.ª Doutora Cristina Manuela

Araújo Dias

253 601 824
cdias@direito.uminho.pt

Presidente do Conselho Pedagógico
Prof. Doutor Marco Filipe

Carvalho Gonçalves
marcofcg@direito.uminho.pt

Diretor da Licenciatura de
Criminologia e Justiça Criminal
Prof. Doutor Fernando Eduardo

Batista Conde Monteiro

cmonteiro@direito.uminho.pt

Vice Presidente da Escola de Direito /
Coordenadora Académica

de Mobilidade 
Prof.ª Doutora Flávia Noversa Loureiro

253 601 845
flavianl@direito.uminho.pt

Associação de Estudantes de 
Criminologia da Universidade do Minho 

(AECrimUM)
aecrimum@direito.uminho.pt

Associação Académica da
Universidade do Minho

aaum@aaum.pt

ELSA
(European Law Students Association)

geral@elsauminho.com

Provedora de Estudante
Prof.ª Doutora Rosa Vasconcelos

gabinete@provedorestudante.uminho.pt

Diretora dos Serviços Administrativos /
Secretária da Escola de Direito
Dra. Sandra Cerqueira Amorim

253 601 804
samorim@direito.uminho.pt:

Contactos Úteis
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Apoio à Licenciatura

Dra. Thays Ramos de Matos Cunha

(Técnica Superior)

253 601 800
thays@direito.uminho.pt

Apoio às Pós-graduações

(2º e 3º Ciclos)

Dra. Ana Maria Igreja

Magalhães Ferreira 

(Técnica Superior)

253 601 803
aferreira@direito.uminho.pt

pos-graduacoes@direito.uminho.pt

Biblioteca
Carmelinda Maria Araújo

Teixeira Vilaça
(Assistente Técnica)

253 601 835
carmelinda@direito.uminho.pt

Gabinete de Comunicação

e Apoio Técnico

Pedro Rito

(Técnico Superior)

Filipe Jorge Cracel Fernandes

(Assistente Técnico)

253 601 811
pedrorito@direito.uminho.pt

253 601 812
ffernandes@direito.uminho.pt

Serviços Administrativos da
Escola de Direito
(Contatos Gerais)                                    

253 601 809 (fax)
sec@direito.uminho.pt

Serviços de Ação Social

253 601 450
sas@sas.uminho.pt

Para mais informações: 
http://www.sas.uminho.pt/

Serviços Académicos

253 601 100

Para mais informações: 
https://alunos.uminho.pt/PT/Paginas/Inf

oUteisSAUM.aspx
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