
Regulamento de Revisão de Classificações dos Componentes de Avaliação das 

Unidades Curriculares de Ciências Básicas e Clínicas (CBC) do Mestrado 

Integrado em Medicina da Universidade do Algarve 

 

 

Preâmbulo 

De acordo com o artº8 do Regulamento de Frequência e Avaliação MIM, este 

regulamento estabelece o processo de revisão de provas de avaliação das unidades 

curriculares de Ciências Básicas e Clínicas (CBC) 1, 2 e 3 do Mestrado Integrado em 

Medicina da Universidade do Algarve (MIM UAlg).  

 

 

Artigo 1.º - Objeto do Regulamento 

 

O presente Regulamento estabelece os moldes do processo de Revisão de 

Instrumentos de Avaliação, doravante REV, nas unidades curriculares de Ciências 

Básicas e Clínicas (CBC) 1, 2 e 3 do MIM UAlg. 

 

 

Artigo 2.º - Definições 

 

Entende-se por Revisão o processo no qual é permitido aos estudantes solicitar um 

parecer relativo a uma pergunta em todo o documento constante de uma prova de 

avaliação por incongruências científicas e/ou técnicas dessa pergunta, desde que tal 

pedido seja devidamente justificado. 

 

 

Artigo 3.º - Modelo de REV  

 

1. O processo de revisão terá duas fases distintas: 

 

a) Primeira fase: Durante a realização do exame, o estudante terá acesso a um 

espaço próprio onde poderá solicitar a revisão de um item e justificar esse 

pedido, o qual é analisado pelo responsável da Unidade Curricular (RUC) em 

questão, que elabora um parecer 

 

b) Segunda fase: Após a emissão do parecer em resposta à solicitação da 

primeira fase, o estudante reserva-se o direito de pedir uma revisão de prova 

à Comissão Pedagógica. Esta o remeterá à Comissão de REV, que analisará 

o pedido de revisão e o parecer elaborado na primeira fase.  

 

2. Na primeira fase o estudante poderá solicitar a revisão de uma pergunta e justificar 

esse pedido num espaço próprio na plataforma electrónica de exames, ou num 

formulário próprio a disponibilizar mediante solicitação do estudante, no momento de 

realização do exame.  

 

3. Para cada pedido de revisão o estudante terá oportunidade de complementar a sua 

argumentação, nomeadamente com detalhes bibliográficos. Este complemento poderá 
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ser enviado até 24 horas após a conclusão do exame e através do envio de um e-mail 

para o responsável pela unidade curricular. Este complemento só será considerado para 

pedidos de revisão em conformidade com o art.º 2º. 

 

4. Em caso de parecer favorável, a pergunta será anulada (caso em que a cotação do 

exame em questão será redistribuída para o novo número de perguntas validadas). 

 

5. O parecer do RUC (primeira fase) será emitido até cinco dias úteis, contados a partir 

da data de realização do exame, após o que, será divulgada uma pauta provisória.  

 

6. Em caso de parecer desfavorável na 1ª fase, o estudante poderá pedir a revisão de 

pergunta à Comissão de Revisão. 

 

7. O estudante terá até cinco dias úteis, contados a partir da data da emissão do parecer 

da docência para, se achar necessário, ativar a segunda fase do processo de revisão, 

através de requerimento fundamentado à Comissão Pedagógica e após pagamento 

prévio da taxa aplicável junto dos Serviços Académicos  

 

8. O parecer da Comissão de REV será emitido até 10 dias úteis contados a partir da 

receção na Comissão Pedagógica do pedido de revisão pelo estudante na segunda 

fase. 

 
 

Artigo 4.º - Comissão de REV 

 

1. Até ao final do primeiro mês do ano letivo será formada uma Comissão de REV, que 

terá uma constituição de cinco elementos: 

 

a) Quatro elementos fixos: 

i. Dois representantes do corpo docente, nomeados pela Comissão 

Pedagógica, que não estejam envolvidos na docência e avaliação da 

unidade curricular de CBC. 

ii. Dois representantes dos estudantes com competência na área 

científica da Medicina, eleitos em Assembleia Geral de estudantes, 

excluindo-se desta função toda a discência.  

 

b) Um perito especialista na área científica da pergunta em análise, a nomear 

pela Comissão Pedagógica. 

 

c) A Comissão de REV é coordenada por um docente da Universidade do 

Algarve, eleito por todos os membros da Comissão VER, de entre os quatro 

elementos fixos da Comissão REV. 

 

2. A Comissão de REV terá as seguintes funções: 

 

a) Analisar o parecer emitido pelo RUC na primeira fase; 

 

b) Analisar a formulação técnica e os princípios científicos da pergunta. 



 

c) Emitir parecer sobre o pedido de revisão. 

 

3. A Comissão de REV manterá as suas funções até à tomada de posse da Comissão 

de REV do ano letivo seguinte. 

 

 

Artigo 5º - Dúvidas e Omissões 
 

As dúvidas e omissões que resultarem de dificuldades de aplicação integral do presente 

regulamento serão objeto de deliberação da Comissão Científica mediante proposta 

fundamentada da Comissão REV ou da Comissão Pedagógica. 

 

 
Artigo 6º - Revisão do Regulamento 

O presente regulamento deverá ser reapreciado, quando necessário, pela Comissão 

Pedagógica. 

 

 Artigo 7.º - Entrada em Vigor 

 
O presente regulamento entra em vigor a partir da data de homologação. 

 


