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Notâ:
Versão linâl do regulamento aprovâdâ pelo Conselho Pedagógico

Abúl de 2011.
que €stá â negrito foi aproyado nessa última reunião do

de 14 de

O

Conselho.

REGULAMENTO
DO
ESTATUTO DE TRABALHADOR _
ESTUDANTE

DA
UNIVERSIDADE LÚSÓFONA DO PORTO
Preâmbulo
Ao abrigo do disposto na lei n" 116197, de 4 de Novembro, que
decreta o regime jurídico do Trabalhador-Estudante, é aprovado o
presente regulamcnto sobre o "Estatuto de TrabalhadorEstudant€" da Universidade Lusófona do Porto, que visa aplicar
aquele diploma legal a esta Instituição, salvaguardaado as
especificidades do Ensino Particular e Cooperativo.

Arto 1o
(Ambito da aplicação)
presente regulamento aplica-se a todos os alunos que se
encontrem matdculados na Universidade Lusófona do Porto e que
tçnham feito prova da situação de Tmbalhador-Estudant€.

O

Art" 2o
(Qualificação de Trabalhador-Estudante)
1. Para efeitos de aplicação deste regularnento,

considera-se
TrabalhadoÌ-Estudante todo o trabalhador por conta de outlem,

PtuE e

ltitthu

indepcndcntemente de vínculo laboral,
entidade pública ou privada.

Póbto

ao serviço de

i

a t.ineua

uma

aind4 abrangidos pelas disposições colÌstantcs deste
Estatuto, todos aqueles que prccncham uma das scguintes

2. F'icam,

condições:

a) scjam trabalhadores por conla própda;

b) Íiequcntcm cursos de Í'onnação profissional. desde
duração igual ou superior a scis meses;

que com

c) frequentem prograÌnas de ocupação teüÌpoúria de jovens, desde
que corn duraçàí' igual ou supcri0r a seic meses:

d) esteìam inscdtos como desemptegados no centlo de enrprcgo ou
iì procura de novo emprego. (âprovado em Conselho
Pedagógico de 14 de Ab l de 2011);

o estatuto de Trabalhador-Estudantc aqueles que,
estando por ele abrangidos, sejam entrctanto colocados na

3. Não perdcm

situcçào dc de:emprego irrr oluntário.

Art'3'
(Requisitos)
l.

I'ara beneÍìciar das regalias estabclccidas neste Ìlstatuto, incumbe
ao Traballìador-Estudante lazer prova. junto do estabclccimento
de ensino:

por conta dc outrem ou de sc
2',
cncontrar numa das situações previstas no n' 2 do

a) da sua qualidade de trabalhador

^ft"
mediante apresentação dc documento comprovativo, devidarìcnte
atualizado e autenticado pela entidade rcspetiva. bem como o
histórico de descontos da segurança social com um mínimo de
3 meses (aprovado em Conselho Pedagógico de 14 de Abril de
201).;
b) no caso dos trabalhadores por conta próprja devem tàzer prova de
condição dc trabalhador pela aprcsenÍação de declaração de início
de atividade. no ano desse início, ou da

declaragão de

?a rplAd

rendimentos em anos scguintes, devendo esta rcpresentar,
obdgatoriamente, a cxistência de rendimentos com um mínimo
de 6 meses (aproyado em Conselho Pedagógico de 14 de Abril
de 2011).
2.

Os Trabalhadorcs-llstudartes que prctcndam ser abrungidos pelo
pres€nte Estatuto terão que fazor a entrega da documcntação
Íelèrida no númeÌo antedor no momcnto da inscrição em ano
letivo ou, o mais tardar, a1é ao inície das atúas do 2" sernestrç.
(aprovado em Conselho Pedagógico de 14 de Abril de 2011).

3.

Os

Trabalhadores-Estudantes que pretendam continuar a
bcnclìçiar do presente Estatuto deverão fazer prova. no início de
cada ano letivo, da sua situação, nos termos dcfinidos lo núlnero
uln deste artigo.

4. A Universidade Lusófona do Porto pode pcdir, a

qualquer
r-Ìlomento, aos Trabalhadores-Estudantes abrangidos pelo presente
Estatulo que façam prova da sua siluação sob pena de, não sendo
esta prctcnsão satjsfeita ou sendo a mesma efetuada de lbrma
considerada insatisfatória, haver Ìugar à imediata cessação de
todos os direitos agora consignados.

Arto 4'
(Isenção e regalias dos estabelecimentos de
ensino)
l.

Os Trabalhadores-Estudantcs não estão sujeilos a quaisquer nonÌas
quo:

a)

obriguem à licquôncia de um núrnero tninìmo de disciplinas;

b)

impliquem prescrição;

c) impliqucm

mudança ou abandono dc cstabelecí'neúo de ensino
por falta de aproveitamento.

2. Os Trabalhadores-Estudantes não estão ainda sujeitos

a quaisqucr
disposiçõcs legais que façam depcnder o aproveitamento escolar da
lÌequôncia de um número míninro de aulas por UC, à exceção da
inscrição nâ modalidade de avaliação contínua (âprovado em
Conselho Pedagógico de 14 de Àbril de 2011).
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Sem prejuízo do consignado nos nos I e 2 deste artigo, os
Trabalhadores-Estudantes terão direito a aulas de componsação
corespondentes às faltas relevadas, sempre que as mgsmas s€jam de
natureza laboratorial e os docentes das disciplinas, as çonsiderem
imprescindíveis para o processo de avaliação.

4. Os exames e provas de avaliação, bem como os serviços mínimos de

apoio administrativo aos

Trabalhadorcs-Estudantes, deve€o

funcionar em horiírio pósJaboral.

AúO 5O
(Épocas e condições de realização de
exãmes)
não estão sujeitos a qualquer limite no
número de exames a realizar na época de recurso (aprovado em
Conselho Pedagógico de 14 de Abril de 2011).

1. Os Trabalhadores-Estudantes

2.

Os Trabalhadores-Estudantes gozam de uma época especial de
exames poÍ ano l€tivo, a realizar no mês de Setembro, podendo
inscrever-se, para esse efeito, a um máximo de seis UC, desde que
nas mesmas estejam matriculados no respetivo ano letivo.

3. Este regulamento entla
Conselho Pedagógico.

em vigor na data da sua aprovação em

Porto. 14 de Abril de 201I

