
 

ANEXO III – Trâmites e prazos dos processos de creditação 

 

A –REGRAS DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DE CREDITAÇÃO 

1 - Intervenientes no processo 

Intervenientes Competências 

Estudantes Apresentam os pedidos nos SA  

Serviços Académicos Verificam a instrução dos pedidos e remetem-nos para a direção 

de cada Escola 

Direção de Escola  
Receciona os pedidos e encaminha-os para análise pela Comissão 

de Creditação e, posteriormente, para apreciação e homologação 

pelo Conselho Técnico-Científico.  

Comunica aos SA a decisão final dos planos de creditação. 

Diretor de Departamento e Diretor de 

curso 

Emite parecer sobre os pedidos de creditação sempre que 

solicitado por outros intervenientes 

Comissão de Creditação Analisa os pedidos apresentados e propõe os planos de 

creditações a conceder à direção da Escola. 

Conselho Técnico Científico  Homologa os planos de creditação e devolvem-nos aos SA. 

 

  



 

2. Prazos  

2.1. Prazos para os pedidos de creditação com base em formação certificada 

Intervenientes Prazos 

Estudantes 

1 - Apresentação dos pedidos 

1.ª fase de apresentação dos pedidos: até ao último dia útil do mês de 

outubro 

2.ª fase de apresentação dos pedidos: até 5 dias úteis após o início do 2.º 

semestre 

2 - Regularização do processo de creditação: 

A regularização do processo de creditação é realizada nos 5 dias seguidos à 

comunicação dos resultados (efetuada por correio electrónico)  

3 – Recurso de Resultados 

Os pedidos de recurso dos resultados são apresentados até 5 dias seguidos 

após a comunicação dos mesmos, junto dos Serviços Académicos e dirigidos 

ao Direção da respetiva Escola 

Serviços Académicos 

1- Remessa dos pedidos à Direção das Escolas 

Os SA remetem, conjuntamente, todos os pedidos de creditação até 5 dias 

seguidos após a data limite de apresentação dos pedidos pelos estudantes 

2- Comunicação dos resultados aos estudantes 

Os SA comunicam os resultados dos pedidos aos estudantes, para o e-mail de 

estudante do IPCA, até 2 dias seguidos após a receção dos resultados 

comunicados pela direção das Escolas 

3 – Recurso de Resultados 

Os SA remetem, conjuntamente, todos os pedidos de recurso aos Diretores 

de Escola até 2 dias seguidos à data limite de apresentação dos pedidos 

Direção de Escola  

1 – Encaminha os pedidos de creditação/recurso para a Comissão de Creditação 

até ao dia seguinte em que estes são rececionados dos SA.  

2- Encaminha os pedidos de creditação/recurso para o Conselho Técnico-

Científico até ao dia seguinte em que estes são recepcionados da Comissão de 

Creditação.  

3- Encaminha à Comissão de Creditação o pedido de alterações (caso exista) 

apresentado pelo Conselho Técnico-Científico, até ao dia seguinte em que é 

recepcionado o pedido.  



 

4 - Comunica aos SA a decisão final dos planos de creditação/recurso até ao dia 

seguinte da homologação pelo Conselho Técnico-científico. 

Comissões de 

Creditação 

1 – Pedidos de Creditação 

Até 15 dias seguidos após a recepção dos pedidos de creditação, remetidos 

pelos SA, as Comissões de Creditação analisam os pedidos, propõem as 

creditações a conceder e submetem os processos à Direção da Escola. A 

partir de um número de processos superior a 50, pode o Diretor da Escola 

autorizar que o prazo fixado seja ultrapassado de forma proporcional ao 

número de processos a analisar. 

2 – Pedidos de alteração do CTC 

Até 5 dias seguidos após a recepção dos pedidos de alteração apresentados 

pelo CTC.  

3 - Recurso de Resultados 

Até 10 dias seguidos após a receção de todos os pedidos de recurso 

remetidos pelos SA, a respetiva Comissão de Creditação pronuncia-se, 

fundamentadamente, apresentando parecer à Direção da Escola 

Conselho Técnico-

Científico  

1 - O Conselho Técnico Científico de cada Escola pronuncia-se sobre os pedidos 

de creditação/alteração até 5 dias seguidos após emissão de pronúncia pela 

Direção da Escola 

2 - Pedidos de recurso dos resultados 

O Conselho Técnico Científico de cada Escola pronuncia-se sobre os pedidos 

de recurso até 5 dias seguidos após emissão de pronúncia pela Direção da 

Escola 

 

  



 

2.2. Prazos para os pedidos de creditação com base na experiência profissional 

Intervenientes Prazos 

Estudantes Aplica-se o disposto no ponto 2.1 para os “estudantes” 

Serviços Académicos Aplica-se o disposto no ponto 2.1 para os “serviços académicos” 

Direção da Escola 

1- Remessa dos pedidos aos Diretores de Curso e Diretores de 

Departamento, até 2 dias seguidos, para emissão de parecer  

2- Remessa dos pedidos à Comissão de Creditação até ao dia 

imediatamente a seguir à recepção dos pareceres dos Diretores de 

Curso e de Departamento  

3- Remessa dos pedidos ao Conselho Técnico-Científico até ao dia 

imediatamente a seguir à recepção dos pareceres da Comissão de 

Creditação 

4- Comunicação dos resultados aos Serviços Académicos, até ao dia 

imediatamente a seguir à homologação pelo Conselho Técnico-

científico 

Diretores de Curso e  

Diretores de 

Departamento 

1. Os Diretores de curso emitem parecer até 5 dias seguidos após a 

receção dos pedidos 

2. Os Diretores de Departamento emitem parecer até 5 dias seguidos 

após receberem o parecer dos Diretores de curso 

Comissão de Creditação Emite parecer até 20 dias seguidos após a recepção dos pedidos 

Conselhos Técnico-

Científicos das Escolas 

Os Conselhos Técnico Científico pronunciam-se sobre a proposta de 

creditação até 5 dias seguidos após a recepção dos pedidos 

 

  



 

2.3. Prazos para os pedidos de utilização dos créditos livres 

Intervenientes Prazos 

Estudantes 

1 - Apresentação dos pedidos de Creditação dos Créditos Livres: 

- 1.ª fase de apresentação dos pedidos: até 5 dias úteis após 
comunicação do resultado do respectivo pedido de creditação de 
formação certificada. 

- Excepcionalmente: até 5 dias úteis após o início do 2.º semestre 

2 - Regularização da Inscrição após os resultados: 

A regularização da inscrição e pagamento do processo de creditação 
é realizada nos 5 dias seguidos à comunicação dos resultados (a 
efetuar por correio electrónico) 

3 – Recurso de Resultados 

Os pedidos de recurso dos resultados são apresentados até 5 dias 
seguidos após a comunicação dos mesmos, junto dos Serviços 
Académicos e dirigidos ao à Direção da respetiva Escola 

Serviços Académicos 

1- Remessa de todos os pedidos de utilização dos créditos livres à 

Direção de Escola até 2 dias seguidos imediatamente a seguir à data 

limite de apresentação pelos estudantes 

2- Comunicação dos resultados dos pedidos de utilização dos 

créditos livres aos estudantes, para o e-mail de estudante do IPCA, 

até 2 dias seguidos a seguir à receção dos resultados  

Direção da Escola 

1- Remessa dos pedidos aos Diretores de Curso e Diretores de 

Departamento até 2 dias seguidos imediatamente a seguir à receção 

dos pedidos para emissão de parecer  

2- Remessa dos pedidos à Comissão de Creditação até 2 dias 

seguidos imediatamente a seguir à receção dos pareceres dos 

Diretores de Curso e de Departamento  

3- Remessa dos pedidos ao Conselho Técnico-Científico até 2 dias 

seguidos imediatamente a seguir à receção dos pareceres da 

Comissão de Creditação 

4- Comunicação dos resultados aos Serviços Académicos, até 2 dias 

seguidos após homologação do Conselho Técnico-científico 

Diretores de Curso e 

Diretores de Departamento 

1. Diretores de curso emitem parecer até 2 dias seguidos após a 

receção dos pedidos; 

2. Diretores de Departamento emitem parecer até 2 dias seguidos 

após a receção dos pedidos; 

Comissão de Creditação Emite parecer até 10 dias seguidos após a recepção dos pedidos  

Conselho Técnico Científico Emite parecer até 5 dias seguidos após a recepção dos pedidos  
 


