
Despacho 

 

Considerando o disposto na Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto (estabelece as bases do 

financiamento do ensino superior), na parte respeitante ao regime de prescrições, 

nomeadamente no seu artigo 5.º; 

 

Considerando o disposto no Despacho n.º 13663/2003, de 11 de Julho, alterado pelo 

Despacho n.º 8334/2006, de 11 de Abril (Regulamento do regime de prescrições dos 

cursos do Instituto Politécnico de Castelo Branco); 

 

Considerando que, de acordo com a Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto, as regras de 

prescrição se aplicam às situações de transferência entre instituições de ensino 

superior; 

 

Considerando que, na sequência da aprovação do referido regulamento, se verificou 

que o mesmo impossibilitava a mudança de curso de alunos que estão em situação de 

prescrição; 

 

Considerando as dúvidas que têm sido levantadas pelas Escolas em relação a esta 

matéria; 

 

Considerando as expectativas dos alunos quando manifestam a intenção de mudança 

de curso; 

 

Considerando a urgência no esclarecimento desta questão e visto não ser possível 

reunir o Conselho Geral do Instituto Politécnico de Castelo Branco em tempo útil; 

 

Ouvida a Comissão Permanente do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Castelo 

Branco, determino: 



O n.º 1 do Despacho n.º 13663/2003, de 11 de Julho, alterado pelo Despacho n.º 

8334/2006, de 11 de Abril (Regulamento do regime de prescrições dos cursos do 

Instituto Politécnico de Castelo Branco) passa a ter a seguinte redacção: 

 

“1 – Só é permitida a inscrição no mesmo ano curricular do curso frequentado 

no Instituto Politécnico de Castelo Branco no máximo de três vezes. O aluno 

que, na sequência da terceira inscrição no mesmo ano no curso frequentado, 

não vier a reunir as condições, para no ano seguinte, proceder à inscrição no 

ano curricular subsequente desse curso ou para a conclusão do curso num ano 

terminal fica impedido de se inscrever. ” 

 

 

A presente alteração entra imediatamente em vigor. 
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