INFORMAÇÃO Nº 02/VR/JS/2022
ESTUDANTES DE 1º CICLO
PROVAS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2022-2023
INDICAÇÕES GERAIS

Face à determinação geral estabelecida pelo Despacho nº 163/R/2022, de 29 de setembro, sobre a
organização das provas de avaliação para o ano letivo de 2022-2023, cumpre deixar indicações gerais e
específicas sobre a realização de tais provas a ter lugar durante os meses de janeiro e fevereiro de 2023,
respeitantes à época normal do 1º semestre.
1- O calendário geral de provas para o ano letivo 2022-2023 é o constante em https://portal.uab.pt/wpcontent/uploads/2022/09/CalendarioGeral_2223_2Act.pdf) , com as provas do turno da manhã a iniciarse-á às 10.00h e as do turno da tarde às 15.00h.;
2- A hora de avaliação para todos os estudantes (em Portugal e no mundo) será a hora de Portugal Continental
(GMT + 0.00);
3- Os estudantes inscritos em UC do 1º ano / 1º semestre das Licenciaturas de Ciências do Ambiente,
Educação, História e Humanidades, integrados no projeto-piloto Wiseflow, realizarão as suas provas finais
de avaliação (e-fólio global ou Exame) na plataforma Wiseflow. Oportunamente será enviada informação
específica para os estudantes integrados neste projeto. Os estudantes inscritos em unidades curriculares
isoladas ou formações modulares certificadas realizarão também as suas provas finais na plataforma Wiseflow.
4- Os restantes estudantes, isto é, do 1º ano/ 1º semestre das restantes licenciaturas e dos 2º e 3º anos/ 1º
semestre de todas as licenciaturas em oferta na Universidade Aberta, realizarão as suas provas de avaliação
de acordo com o seguinte critério:
- Estudantes em avaliação contínua: provas eletrónicas na plataforma Moodle;
- Estudantes em avaliação final (Exame): provas presenciais;
5- As provas presenciais acima indicadas terão lugar nos locais de exame indicados na página da
Universidade Aberta, de acordo da área de residência do estudante (território nacional https://portal.uab.pt/locais-de-exame-nacionais/). No caso dos estudantes com residência no estrangeiro
serão oportunamente informados dos locais de exame.
6- Caso o estudante pretenda realizar a sua prova de Exame em local diferente da sua área de residência,
deve usar o formulário disponível em https://sitcon.uab.pt/Mensagens/form/7 para indicar o novo local
pretendido.
Se se encontra na situação mencionada em 3, veja mais Informação aqui.
Se se encontra na situação mencionada em 4, veja mais Informação aqui.
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