
 

 

 

 
INSCRIÇÃO EM EXAMES PARA MELHORIA DE CLASSIFICAÇÃO | ANO LETIVO DE 2019/2020 

 

Excecionalmente, no ano letivo de 2019/2020, os exames de melhoria podem ser realizados em 

qualquer uma das épocas de exame definidas no Regulamento Pedagógico. 

A inscrição implica o pagamento do valor de 25,00 euros por cada unidade curricular. 

As inscrições decorrem nos seguintes prazos:  

1. Melhoria de classificação na época normal – de 1 a 6 de julho de 2020 
2. Melhoria de classificação na época de recurso – de 1 de julho a 24 de julho de 2020 
3. Melhoria de classificação na época especial que decorre entre os dias 27 a 31 de julho – de 24 a 28 

de julho de 2020 
4. Melhoria de classificação na época especial que decorre entre os dias 1 a 11 de setembro -  de 20 

a 26 de agosto de 2020 
 

A inscrição é obrigatoriamente realizada, online, através do link https://www.campus.utad.pt/spa  

Será disponibilizada uma referência multibanco para pagamento da inscrição, no valor de 25,00 euros 

por cada unidade curricular. 

Só serão validadas as inscrições com confirmação de pagamento. 

Ao submeter o pedido de inscrição deve indicar o nome completo das unidades curriculares a que 

pretende realizar a avaliação de melhoria. 

Nos termos das Normas Pedagógicas, o estudante que pretenda melhorar a avaliação final de qualquer 

UC e desde que não tenha solicitado a emissão de diploma, pode fazê-lo, uma única vez por UC ao 

longo do seu ciclo de estudos e desde que a unidade curricular se mantenha em funcionamento, 

devendo ser respeitando o artigo 16.º do Regulamento Pedagógico da UTAD. 

Não é permitido ao estudante realizar exame de melhoria de classificação às unidades curriculares que 

foram creditadas nem às unidades curriculares de tese, dissertação, estágio, seminário, projeto ou 

ensino clínico.  

O estudante não perde o direito a efetuar melhorias de classificação pelo facto de se encontrar em 

situação de mobilidade.  

É possível inscrever-se a exame de melhoria às UC em que está inscrito em regime de unidades 

curriculares isoladas. 
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 1 de julho de 2020.  
 
 
O Vice-Reitor para o Ensino 
 
 
 
 
 
 
 
José Luis Mourão  
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