
REGULAMENTO DE ACESSO AOS RAMOS DA LICENCIATURA EM
ENGENHARIA AGRONÓMICA

PREÂMBULO
Com o objectivo de estabelecer as normas relativas às condições e

procedimentos, a adoptar no acesso e na inscrição nos ramos do curso de
Engenharia Agronómica, da Escola Superior Agrária de Viseu, o seu Conselho
Científico aprovou, na reunião plenária de 03/12/08, o presente regulamento.

Artigo1º
Acesso aos Ramos

1. Aos estudantes colocados e matriculados no Curso de Engenharia
Agronómica, será sempre assegurada a inscrição num dos ramos.

2. A escolha dos ramos é obrigatória e da responsabilidade de cada um
dos estudantes e só pode ter lugar depois de concluídos, pelo menos,
40 ECTS.

3. O processo de candidatura para inscrição nos ramos será instruído pelo
Conselho Directivo.

Artigo 2º
Número de vagas em cada Ramo

1. A inscrição nos ramos do curso está sujeita a limites quantitativos, a fixar
em cada ano lectivo, por proposta do Director de Departamento, sujeita
a aprovação do Conselho Científico.

2. No caso do número de estudantes inscritos num determinado ramo,
exceder o limite fixado no número anterior, será realizado um processo
de seriação por um Júri nomeado e presidido pelo Director de
Departamento.

Artigo 3º
Processo de seriação

1. No caso de haver necessidade de seriação dos estudantes devem
adoptar-se os seguintes critérios, aplicados de forma sequencial:
1.1 Número de unidades curriculares realizadas com aproveitamento;
1.2 Média das classificações obtidas nas unidades curriculares

realizadas;
1.3 Média de candidatura ao Ensino Superior, na ESAV.

Artigo 4º
Selecção

1. O Júri referido no ponto 2, do artigo 2º elabora proposta de lista de
estudantes seriados em cada Ramo, de acordo com o artigo anterior
e com os limites quantitativos fixados.

2. Os alunos seriados em posições excedentárias, num determinado
ramo, terão que inscrever-se no outro ramo.

3. Compete ao Conselho Directivo a homologação dos resultados da
selecção que serão tornados públicos através de Edital afixado na
Escola.


