
Procedimento  para  lançamento  de  notas  

Acção   Responsabilidade  
Após  terem  sido  efectuadas  as  revisões  de  prova  e  de  todas  as  
componentes  de  avaliação  terem  sido  consideradas,  a  lista  de  

classificações  é  divulgada  publicamente,  por  afixação  ou  introdução  
no  sistema  de  gestão  académica  e  administrativa  do  IST  (Fénix),  
cumprindo  os  prazos  estabelecidos  para  o  efeito,  nos  termos  do  

regulamento  académico  do  IST.  

  

Corpo  docente  da  
unidade  curricular  

O  responsável  pela  unidade  curricular  (RUC),  ou  outro  membro  do  
corpo  docente  da  unidade  curricular  designado  pelo  RUC,  submete  a  
lista  de  classificações  final  aos  serviços  académicos  via  sistema  de  
gestão  académica  e  administrativa  do  IST  (Fénix),  cumprindo  os  
prazos  estabelecidos  para  o  efeito,  nos  termos  do  regulamento  

académico  do  IST.  

  

Responsável  pela  
unidade  curricular  

Os  serviços  académicos  produzem  a  pauta,  imprimem-‐na,  e  
informam  o  RUC  que  a  pauta  está  pronta  para  verificação,  num  

período  máximo  de  dois  dias  úteis.  

Serviços  Académicos  

O  RUC  (ou  um  elemento  do  corpo  docente  da  UC  por  este  designado)  
desloca-‐se  aos  serviços  académicos  (Núcleo  de  Graduação  -‐  Alameda,  

Secretaria  -‐  Taguspark,  ou  Núcleo  de  pós-‐Graduação  Formação  
Contínua,  de  acordo  com  o  plano  curricular  de  que  a  UC  faz  parte),  
verifica  a  pauta  e  homologa-‐a  assinando-‐a,  cumprindo  os  prazos  

estabelecidos  para  o  efeito  nos  termos  do  regulamento  académico  
do  IST.  

Responsável  pela  
unidade  curricular    

No  caso  de  impedimento  do  RUC  e/ou  falta  de  designação  de  outro  
elemento  do  corpo  docente  da  UC,  a  pauta  deverá  ser  homologada  
pelo  Presidente  do  Departamento  com  competência  sobre  a  UC.    

Presidente  do  
departamento  da  

disciplina  competência  
Após  a  homologação  da  pauta  a  classificação  da  UC  é  inscrita  no  

currículo  do  aluno  pelos  Serviços  Académicos.  
Serviços  Académicos  

A  pauta  em  papel  homologada  é  arquivada  no  arquivo  de  pautas.   Serviços  Académicos  
  

  


