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REGULAMENTO PEDAGÓGICO DA UNIVERSIDADE MUSSA BIN BIQUE – UMB  

 

 

PREÂMBULO 

 

 

A universidade Mussa Bin Bique (UMB) é uma instituição privada de ensino superior, 

com sede na Cidade de Nampula, propriedade do Centro de Formação Islâmica, criada 

pelo Decreto n.º 13/98 de 17 de Março, com o propósito de formar técnicos de nível 

superior nas áreas do conhecimento cientifico ao serviço do desenvolvimento económico 

e social do país. 

 

Dado que a realização dessa actividade exige normação adequada, aprova-se o presente 

Regulamento Pedagócico de que fazem parte as directrizes básicas de ingresso, pendência 

e conclusão da vida acadêmica, como sejam as inscrições, matrículas, avaliações, direitos 

e deveres dos estudantes e sanções em caso de incumprimento do previsto neste diploma. 

  

A sua observância pelos docentes e estdantes da UMB no processo de desenvolvimento 

da actividade académica nas diferentes unidades orgânicas é imperiosa para que se 

estabeleçam as relações e interações tendentes à realização do processo de ensino 

condimentada de adequada harmónia e integridade académica. 
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CAPÍTULO I 

DO INGRESSO E MATRÍCULA 

SECÇÃO I 

INGRESSO 

Artigo 1 

 (Condições gerais de acesso) 

São condições gerais de acesso ao ensino na UMB, o candidato inscrever-se mediante 

apresentação dos seguintes documentos;  

a) Formulário de inscrição; 

b) Taxa de inscrição;  

c) Certificado da 12 classe ou equivalente;  

d) Copia de Bilhete de Identidade autenticado.  

 

SECÇÃO II 

MATRÍCULA  

Artigo 2 

(Matrícula) 

1. Matrícula é o acto de confirmação de ingresso na UMB e de garantia da inscrição 

do candidato num determinado plano curricular ou num número determinado de 

disciplinas ou módulos de um curso. 

2. O acto de matrícula alicerça o vínculo jurídico entre o estudante e a UMB, 

emergindo direitos e deveres para cada uma das partes. 

3. É vedada a matrícula no mesmo ano lectivo em mais de um curso superior na 

UMB. 

 

Artigo 3 

 

(Procedimentos) 

1. A matrícula realiza-se, de acordo com o calendário fixado para o ano lectivo 
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2. Entende-se por ano lectivo o período que compreende dois semestres 

consecutivos de aulas. 

3. A matrícula é renovada no início de cada ano lectivo, nos anos subsequentes 

ao da matrícula, na UMB ou nas suas Unidades Orgânicas ou em outros locais 

previamente fixados. 

4. A efectivação da matrícula requer a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Boletim de matrícula 

b) Três fotografias tipo passe recentes e iguais; 

c) Certidão de habilitações da 12.ª classe ou habilitações literárias 

equivalentes; 

d) Comprovativo de pagamento deTaxa de matrícula, 

e) Comprovativo de pagamento da primeira prestação de propinas; 

f) Cópia de NUIT; 

g) Cópia de Bilhete de Identidade autenticada ou documento equivalente; 

h) Declaração militar. 

5. A renovação da matrícula é feita mediante apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) Comprovativo de cumprimento das obrigações do ano anterior; 

b) Comprovativo de pagamento de taxa de matrícula; 

c) Comprovativo de pagamento da primeira prestação de propinas.  

 

SECÇÃO III 

ANULAÇÃO DA MATRÍCULA 

Artigo 4 

(Manifestação de interesse) 

1. A anulação de matrúcula é feita mediante requerimento ao Reitor da UMB, 

devendo ser apresentada na UMB ou na Unidade Orgânica de origem do 

interessado. 

2. A anulação da matrícula não dá direito ao reembolso dos valores das taxas de 

matrícula, de inscrição ou de quaisquer outros montantes pagos anteriormente. 
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CAPITULO II 

TAXA DE MATRÍCULA E PROPINA 

 

Artigo 5 

(Taxa de matrícula) 

 

1. Taxa de matrícula é a contraprestação de serviços ou benefícios feitos, 

colocados à disposição do estudante pela UMB. 

2. A Taxa de matrícula é fixada por despacho do Reitor da UMB. 

 

Artigo 6 

(Propina) 

1. Propina é a taxa de frequência que os estudantes matriculados na UMB estão 

obrigados a pagar,  pelos serviços educacionanais prestados. 

2. Da demora de entrega do talão de deposito resulta uma multa fixada em taxa 

própria. 

3. A propina é fixada por despacho do Reitor da UMB. 

 

Artigo 7 

(Modalidades de pagamento de prpoinas) 

 

1. Na UMB, a propina pode ser paga na totalidade durante o acto da matrícula ou 

nas seguintes modalidades: 

a) Mensalmente; 

b) Trimestralmente; 

c) Semestralmente. 

2. Da falta de pagamento da propina resulta a suspensão do estudante da frequência 

das aulas. 
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Artigo 8 

(Incumprimento de pagamento da propina) 

 

O não cumprimento da propina nos prazos estabelecidos implica a nulidade de todos 

actos curriculares praticados no ano lectivo a que o incumprimento da obrigação se 

reporta, ficando o estudante ainda sujeito a outras medidas fixadas em despacho do 

próprio magnifico reitor.  

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

INSCRIÇÃO E NÍVEL ACADÉMICO 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 9 

(Inscrição) 

 

1. A inscrição é o acto pelo qual o estudante procede ao registo das disciplinas ou 

módulos que pretende frequentar nos prazos estabelecidos no Caléndáro 

Académico da UMB ou das suas unidades orgânicas. 

2. A inscrição é feita por semestre curricular, em número de disciplinas ou módulos 

correspondentes a um máximo de 30 créditos. 

 

Artigo 10 

(Condições) 

 

A inscrição e selecção das disciplinas ou módulos que se pretende frequentar num 

determinado semestre ou ano lectivo implicam: 
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a) Respeito ao regime das precedências e de frequência relativo a cada curso assim 

como como outros regulamentos específicos em vigor na UMB; 

b) Selecção obrigatória das disciplinas ou módulos dos anos mais atrasados do plano 

de estudos relativos a esse semestre que não tenha obtido aprovação ou a que se 

não tenha inscrito; o que constitui condição para inscrição nas disciplinas ou 

módulos de um ano curricular específico; 

c) Inscrição somente até dois níveis consecutivos; 

d) Respeito à carga horária das disciplinas ou módulos seleccionados, não 

ultrapassando a carga horária anual máxima fixada no plano de estudos do 

respectivo curso. 

 

Artigo 11 

(Formalidades) 

 

1. A inscrição ocorre mediante o preenchimento do respectivo impresso e 

pagamento de taxa correspondente ao número de disciplinas ou módulos a 

frequentar. 

2. O pagamento de taxa referido no número anetrior não dispensa o preenchimento 

do impresso de inscrição. 

SECÇÃO II 

PRECEDÊNCIAS 

Artigo 12 

(Frequência pedagógica) 

 

1. A frequência pedagógica das diversas disciplinas ou módulos sujeita-se ao regime 

de precedências vigente na UMB ou proposto por cada uma das suas unidades. 

2. A inscrição em disciplinas ou módulos subsequentes só é permitida quando o 

estudante tenha obtido nota de frequência positiva ou aprovação nas disciplinas 

ou módulos precedentes 
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CAPÍTULO IV 

ORGANIZAÇÃO DE CURSOS 

Artigo 13 

(Cursos) 

 

1. Os cursos organizam-se pelo sistema de créditos curriculares, nos termos legais. 

2. O regime normal dos cursos pressupõe a divisão do ano lectivo em dois semestres 

curriculares. 

3.  Salvo razões de carácter extraordinário que justifiquem uma solução diferente, 

cada semestre curricular deverá ser de 21 (vinte e uma) semanas, incluindo o 

período de exames. 

 

Artigo 14 

(Licenciatura) 

 

1. O grau de Licenciatura corresponde ao 1º ciclo de formação e é atribuído a quem 

obtiver aprovação no mínimo de 240 créditos para o curso com duração de 4 

anos. 

2.  Os cursos com duração superior ou inferior a 4 anos, terão o número de crédito 

correspondente, sendo que cada semestre equivale a 30 créditos. 

3. Para efeitos de determinação do número de créditos por disciplina ou módulo, 

estabelece-se uma unidade de crédito académico como tendo 30 horas. 

 

 

Artigo 15 

(Volume de trabalho) 

1. O volume total anual de trabalho do estudante é fixado em máximo de 1680 horas 

correspondentes a 42 semanas, à razão de 40 horas por semana. 
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2. O tempo referido no número anterior inclui as horas de contacto efectivo (tempo 

real de contacto directo) com os professores e o tempo dedicado ao estudo 

individual, à preparação para os exames e à realização dos exames. 

3. É fixada, na UMB, a duração de um tempo lectivo de 50 minutos, sem prejuízo 

das aulas práticas. 

Artigo 16 

(Nível Académico) 

 

1. O nível académico é a posição em que o estudante se encontra no que disz 

respeito ao cumprimento do plano de estudos do curso que o mesmo frequenta. 

2. O nível académico define-se pelo ano do plano de estudos relativo as disciplinas 

ou módulos dos anos mais adiantados do curso em que se insreve, desde que não 

se tenha em atraso mais de duas disciplinas ou módulos de anos anteriores. 

 

CAPÍTULO V 

 

DIREITOS E DEVERES DO ESTUDANTE 

Artigo 17 

Direitos 

 

São direitos do estudante: 

 a) Assistir as aulas e tomar parte dos seminários, exercícios e trabalhos universitários  

b) Obter da universidade uma preparação humana, científica e técnica de qualidade.  

c) Obter do corpo docente um ensino de nível elevado e uma correcta avaliação dos seus 

conhecimentos.  

d) Participar na forma previstas nos estatutos em órgãos colegiais da universidade.  

e) Exercer o direito da representação no âmbito dos estatutos.  
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f) Eleger e ser eleito para órgãos da comunidade académica da universidade  

g) Formular petições e reclamações aos órgãos da universidade.  

h) Recorrer para órgãos competentes hierarquicamente superiores ou com poder de 

supervisão  

i) Usar da biblioteca universitárias e dos mais instrumentos do trabalho.  

j) Usufruir de regalias e benefícios sócias estatutárias e regularmente previstos;  

k) Promover actividades ligadas aos interesses específicos da vida universitárias.  

 

Artigo 18 

Deveres 

São deveres do estudante: 

a) Respeitar os princípios estabelecidos nos Estatutos da Universidade Mussa Bin 

Bique; 

b) Abster-se de actos que levem a perturbações de ordem pública, a ofensa aos bons 

costumes e ao desrespeito dos ôrgãos instituidos, dos docentes, estudantes e 

trabalhadores; 

c) Abster-se de fumar, beber ou comer, usar celulares em salas de aulas ou em salas 

de rueniões  

d) Comparecer pontualmente às aulas, provas, exames e outras actividades 

programadas; 

e) Cumprir pontualmente as oobrigações impostas pelo vínculo estabelecido com a 

UMB; 

f) Usar da honestidade na execução de provas, exames e outras actividades 

univesritárias; 

g) Apresentar-se no recinto universitário condigna e decentemente trajado; sendo 

terminantemente proibido o uso de camisetes, bonés, chapéus ou vestuário com 

escritas não decentes ou de índole político-partidário, de associações controversas 

h) Participar com interesse dos trabalhos e dos eventos universiotários 
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CAPÍTULO VI 

DA AVALIAÇÃO 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 19 

(Definição) 

Avaliação é o conjunto de procedimentos e operações inseridas no processo pedagógico, 

consistindo na escolha, analise e sistematização de dados e informações de natureza 

qualitativa e quantitativa sobre estudantes, visando formular juízos de valor sobre o 

alcance dos objectivos e competências básicas de informação e educação fixados no 

curriculum.  

 

Artigo 20 

(Objectivos da Avaliação) 

 

A avaliação dos estudantes cumpre os seguintes objectivos:  

a) Determinar o grau de assimilação de conhecimentos, aptidões e atitudes especificas de 

uma determinada disciplina ou actividade curricular e do curso como um todo;  

b) Estimular o estudo coletivo e individual regular e sistemático;  

c) Orientar e verificar o progresso de formação em função dos seus objectivos;  

d) Comprovar a adequação e eficiência dos métodos pedagógicos utilizados;  

e) Fornecer aos estudantes uma formação qualitativa e quantitativa sobre o seu progresso 

académico;  

f) Obter um juízo valorativo sobre o estudante, de interesse para os outros docentes para 

os sectores de actividade em que trabalha ou irá trabalhar e para o prosseguimento dos 

seus estudos. 
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Artigo 21 

(Métodos de avaliação) 

 

1. Entende-se por avaliação da aprendizagem o processo pelo qual são comprovados os 

conhecimentos e aptidões do estudante em relação aos objectivos propostos.  

2. A avaliação de conhecimento tem caracter individual e é feita separadamente para cada 

uma das disciplinas do plano de estudos.  

3. A avaliação abrange a apreciação do aproveitamento dos estudantes ao longo e no 

termo do ano lectivo. 

 

 

 

Artigo 22 

(Avaliação do aproveitamento) 

 

1. Constituem bases para avaliação os objectivos e os conteúdos respeitantes a cada 

actividade curriclar expressa em cada plano analítico do módulo ou disciplina e ao 

currículo no seu todo. 

2. O resultado das avaliações será expresso em valores, segundo a escala de 0 a 20 

valores, devendo estabelecer a classificação de:  

  

19-20 valores – excelente, quando se conclua que o estudante domina de forma excelente 

o conteúdo de conhecimentos, mediante a sua apresentação por escrito ou de forma oral 

com clareza, criativadade, rigor, segurança e eficácia na resolução das questões que se lhe 

colocam.  

17-18 valores - muito bom, quando se conclua que o estudante domina o conteúdo de 

conhecimentos, mediante a sua apresentação por escrito ou de forma oral com clareza e 

rigor, segurança e eficácia na resolução das questões que se lhe coloca, embora 

cometendo escassos erros em questões de pormenores 
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16 valores - bom com distinção, quando se conclua que o estudante apresenta as matérias 

devidamente estruturada e de forma clara e fluente; aborda os assuntos com segurança e 

eficiência, não obstante cometer escassos erros  em questões de pormenores  

14-15 valores – bom, quando se conclua que o estudante apresenta as matérias 

razoavelmete estruturada e de forma clara; mas precisando ajuda na abordagem dos 

assuntos e cometer escassos erros  em questões de pormenores 

10-13 valores – suficiente, quando se conclua que o estudante não obstante possuir 

conhecimentos com alguma sistematização, aborda as questões com parca segurança, 

comete erros em alguns aspectos e precisa de alguma ajuda no tratamento das matérias. 

8-9 valores – medíocre, quando se conclua que o estudante possui conhecimentos não 

sistematizados, aborda as questões sem segurança, comete erros e precisa de muita ajuda 

no tratamento das questões.  

0-7 valores – mau, quando se conclua que o estudante não adquiriu conhecimento das 

matérias das respectivas disciplinas, módulos ou actividades curriculares.  

3. O docente responsável pela leccionação da disciplina ou módulo deve informar os 

estudantes através do plano analítico sobre as actividades curriculares e as formas de 

avaliação aprovadas para essa disciplina ou módulo no início da sua lecionação. 

 

Artigo 23 

(Sistema de avaliação) 

 

O sistema de avaliação estabelece as seguintes avaliações: 

a) Avaliação de frequência 

b) Avaliação final da disciplina 

c) Avaliação final do curso. 

 

Artigo 24 

(Realização e arquivo) 

 

1. Os testes e exames são realizados nas instalações da UMB e das suas unidades 

orgânicas ou em outros locais, em casos devidamente justificados, mediante 
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autorização do Director da Faculdade ou da unidade orgânica que administra o 

curso. 

2. As provas de frequência e de exame são arquivadas na Faculdade ou Unidade 

Orgânica que lecciona a disciplina ou módulo, por um período de três anos. 

3. Independemente do nível académico atribuido, o estudante pode solicitar e 

receber os certificados das disciplinas ou módulos feitos, da carga horária e 

outros, de acordo com o cumprimento do plano de estudos do seu curso, desde 

que cumpridas todas as suas obrigações para com a instituição. 

 

SECÇÃO II 

AVALIAÇÃO DE FREQUÊNCIA 

Artigo 25 

(Generalidades) 

 

1. A avaliação de frequência é de carácter permanente, para ele concorrendo os 

trabalhos de avaliação realizados ao longo da vigência da disciplina ou módulo. 

2. A ausência de uma aula é considerada falta de frequência, independentemente dos 

motivos que a determinam. 

3. A falta de assiduidade determina a perda de frequência na disciplina ou módulo a 

que o estudante falte mais de 10% das aulas leccionadas. 

4. Em casos excepcionais, a Direcção Pedagógia pode relevar as faltas referidas no 

número anterior, sob proposta do Coordenador do curso e do docente da 

disciplina ou módulo 

 

SECÇÃO III 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Artigo 26 

(Formas) 

1. A avaliação de frquência pode tomar as formas de testes escritos, trabalhos 

práticos, relatórios e exames. 
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2. A introdução de formas de avaliação diferentes das referidas no programa da 

disciplina, módulo ou actividade curricular carece da aprovação do Conselho da 

Faculdade ou da unidade orgânica responsável pela condução da actividade 

curricular em causa. 

 

Artigo 27 

(Testes) 

1. Ao longo do ensino e aprendizagem realizam-se dois tipos de testes:  

a) Teste diagnostico;  

b) Teste de controlo.  

2. O teste diagnostico destina-se a comprovar os pré-requisitos para abordagem de novos 

conteúdos, detetar anomalias na aprendizagem, tanto no plano teórico como pratico  

3. o teste de controlo constitui a forma de avaliação destinada a comprovar a aquisição e 

o domínio de conhecimentos que capacidades numa dada disciplina ao fim de uma ou 

varias unidades temáticas.  

2. Cada um dos tipos de teste, consoante a forma de apresentação e realização, pode ser 

do tipo escrito e ou oral e ou pratico.  

3. Os docentes devem realizar testes de controlo período no decurso do leccionamento.  

 

Artigo 28 

(Conteúdo de testes)  

1. As provas escritas de frequências podem incidir sobre a matéria lecionada até dois dias 

antes da sua realização.  

2. A matéria do segundo teste não incluirá a matéria avaliada no primeiro teste. 

 

 

Artigo 29 

 

(Consulta e Revisão de Provas e Trabalhosde Avaliação) 

 

1. Ao estudante assiste o direito de: 
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a) Consultar as suas provas e trabalhos de avaliação corrigidos, até cinco dias 

após a data de publicação dos resultados; 

b) Requer ao Director da Faculdade ou da Unidade Orgânica que administra o 

curso onde ele está inscrito, cinco dias após a data da publicação dos 

resultados, a revisão das suas provas ou outros trabalhos de avaliação de 

frequência, mediante pagamento da taxa correspondente. 

2. Compete ao Director da Faculdade ou Unidade Orgânica: 

a) Designar dois ou mais docentes não envolvidos na correcção da prova em 

causa, para fazerem a pretendida revisão; 

b) Ponderar e publicar os resultados da revisão de provas, até quinze dias após a 

data de entrada do respectivo pedido. 

 

SUBSECÇÃO I 

TRABALHOS PRÁTICOS 

Artigo 30 

(Trabalhos práticos) 

1. Os trabalhos práticos realizam-se no âmbito de determinadas aulas teóricas ou praticas, 

com o objectivo de estimular e orientar o desenvolvimento de capacidades, atitudes e 

hábitos de rigor cientifico no confronto da realidade.  

2. Constituem modalidades dos trabalhos práticos, os trabalhos laboratoriais, exercícios 

escritos ou orais de caracter individual ou em grupo, os projectos, monografias, trabalhos 

de campo, bem como os diversos tipos de praticas nas futuras áreas de ocupação 

profissional.  

3. As apresentações dos resultados dos trabalhos práticos podem assumir a forma de um 

relatório escrito ou oral 

 

Artigo 31 

(Lecionação) 

1. As aulas preparadas pelos estudantes assumem em regra a forma de apresentação e ou 

debate de um tema previamente preparado pelo estudante individualmente ou em grupo.  
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2.  Na avaliação dos resultados relacionadas com as aulas referidas no número anterior 

tomar-se-ão em consideração os seguintes critérios:  

a) Qualidade e profundidade da preparação das posições dos temas  

b) Relação entre o conteúdo exposto e os objectivos inicialmente fixados.  

c) Grau de desenvolvimento pessoal de cada participante durante os preparativos e no 

decurso da(s) aula(s) a qualidade das intervenções ao longo do(s) debate(s).  

 

SUBSECÇÃO II 

EXAMES 

Artigo 32 

(Objectivo) 

 1. Os exames destinam-se a comprovar o grau de assimilação integrada de conhecimento 

e aptidões dos estudantes na matéria ou conjunto de matérias consideradas.  

2.Os exames incidem sobre todas matérias lecionadas e programadas no ano lectivo em 

que as mesmas são prestadas.  

 

Artigo 33 

(Realização) 

1. Os exames são realizados dentro das épocas estabelecidas no calendário académico. 

2.  O horário de exames para cada época e elaborado pelos diretores de faculdades de 

cada curso depois de ouvidos os docentes interessados e sector pedagógico adequado 

ou/os plano anual pedagógico.  

3. A ausência dos exames leva a reprovação da disciplina em causa.  

4. Pode ser autorizada, a titulo excecional, pelo director pedagógico, a prestação de 

exames em época única noutras datas, pelos estudantes que provem, devidamente, 

impedimentos pelos seguintes motivos:  

a) Falecimento de familiares ate ao 2º grau, quer seja cônjuge ou afim em qualquer linha 

recta ou colateral;  

b) Parto;  

c) Doença ou que exija internamento ou doença infecto contagiosa;  

d) Tratamento necessário em datas fixas sob pena de grave risco para saúde;  



 

17 

 

e) Ordens da autoridade publica que representem um impedimento acidental e transitório  

6. Autorização prevista no numero anterior deve ser requerida ao director pedagógico, 

fundamentada e devidamente comprovada e, sempre que possível, antes da data afixada 

para realização de exames.  

 

 

SUBSECÇÃO III 

MODALIDADES DE EXAMES 

Artigo 34 

(Modalidades) 

 

São modalidades de exames:  

a) Exames finais; 

 b) Exames de recorrência;  

c) Exames extraordinário  

d) Exame especial.  

Artigo 35 

Exames finais 

1. Os exames finais são provas escritas e/ou orais e/ou práticos no culminar de uma 

disciplina, módulo ou actividade curricular;  

2. Os exames finais terão lugar após o termo do semestre ou ano, para disciplinas 

semestrais ou anuais respectivamente;  

Artigo 36 

(Exames de Recorrência) 

1. O exame de recorrência e a possibilidade concedida ao estudante de fazer um novo 

exame da disciplina, em que tenha sido classificada com uma nota inferior a 10 valores 

apos a realização do exame final  

2. Não serão admitidos ao exame de recorrência os estudantes que não foram admitidos 

aos exames finais ou que não fizeram exame normais exceptos casos devidamente 

justificados.  
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3. O exame de recorrência e realizado 7 dias no mínimo, apos os exames normais, de 

acordo com o calendário académico fixado.  

4. A realização destes exames está sujeita a taxa própria, que deve ser paga antes da 

realização da prova; sob pena de vedação da realização de exame e consequente 

reprovação. 

 

Artigo 37 

(Exames extraordinários) 

 1. É permitido aos estudantes que tendo sido submetidos as provas de exame normais e 

de recorrência reprovaram em uma disciplina ou módulo anual ou em duas disciplinas ou 

módulos semestrais, realizar exame extraordinário com a finalidade única de concluir o 

curso.  

2. A realização de exame extraordinário ocorre em data fixada pela Direcção Pedagógica, 

ouvidos os docentes responsáveis pelas disciplinas ou módulos em causa. 

3. Da aprovação no exame extraordinário resulta a atribuição da classificação de 10 (dez) 

valores. 

4. A realização do exame extraordinário implica o pagamento de taxa equivalente a de 

testes de reposição. 

 

Artigo 38 

(Exames Especiais) 

1. É permitida aos estudantes com disciplinas ou módulos atrasados a realização de 

exames especiais. 

2. 3. Da aprovação no exame especial resulta a atribuição da classificação de 10 (dez) 

valores. 

3. 4. A realização do exame especial implica o pagamento de taxa equivalente a de 

testes de reposição. 
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Artigo 39 

(Despensa aos Exames) 

 

Os estudantes que apos as realizações dos testes obtiverem média igual ou superior a 14 

valores, estão isentos a realização dos exames, por terem aproveitamento com a 

classificação de bom.  

 

Artigo 40 

(Admissão ao Exame Final) 

1. É admitido ao exame final o estudante que na medida de avaliação de frequência 

obtiver uma nota igual ou superior a (10 valores).  

2. Não serão admitidos ao exame final os estudantes que tenham perdido a frequência por 

motivo de faltas;  

3. Todas as disciplinas ou módulos ministrados estão sujeitas a exame final, excepto as de 

índole prática.   

Artigo 41 

(Classificação final) 

1. Na classificação final a atribuir a cada disciplina ou módulo, serão ponderadas a media 

de frequência obtida durante o semestre ou o ano e a nota de exame final sendo 40% da 

frequência e 60% do exame final. 

 2. A classificação final de estudantes não dispensados ou admitidos ao exame final é de 

“excluído”.  

3. O critério a seguir no calculo de frequência é determinado por cada professor e 

comunicado aos estudantes e ao sector pedagógico no inicio do semestre  

4. Havendo exame de recorrência a classificação final e calculada nos termos do numero 

1, acima, sendo a nota do exame final substituída pela nota obtida no exame de 

recorrência  

5. Considera-se aprovado numa disciplina ou módulo o estudante cuja classificação final 

seja igual ou superior a 10 valores.  

6. A média final de cada disciplina ou módulo deverá ser arredondada, ou seja, não 

devendo apresentar casas decimas.  
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Artigo 42 

(Revisão) 

1. Ao estudante assiste o direito de requerer a revisão de provas de avaliação final, 

mediante o pagamento de uma taxa afixada pela UMB.  

2. O documento (recibo) que comprova o pagamento da taxa deve ser anexado ao 

requerimento.  

3. O pedido fundamentado de revisão da prova de avaliação final é feita dois dias apos a 

data da publicação dos resultados de exame e é dirigido ao Director Pedagógico.  

4. Compete ao Director Pedagógico:  

a) Nomear um júri para efectuar a revisão da prova publicada;  

b) Homologar e manda publicar o resultado da revisão no prazo de 7 dias úteis contados a 

partir da data de entrega do pedido.  

5. Narevisão da prova prevalece a nota mais alta, para todos os efeitos, sobre a nota 

obtida na respetiva avaliação final.  

 

Artigo 43 

(Termo de exame) 

O resultado final de avaliação de cada disciplina ou módulo deve constar em livro 

próprio, mediante termo assinado pelo respectivo docente ou júri incluído, nele 

mencionando-se, além dos necessários elementos de identificação do estudante e data das 

provas de exames finais: 

 a) a menção “aprovado” ou “reprovado” com explicitação da classificação numérica no 

primeiro caso;  

b) a descriminação das causas de reprovação;  

c) a especificação da nota da prova escrita de exame final quando esta tiver sido prestada;  

d) a indicação das faltas a prova de exame final  
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Artigo 44 

(Transição) 

1. o estudante transita para o ano seguinte desde que tenha obtido aproveitamento em 

todas disciplinas ou módulo constantes do plano de estudos para o ano em que estiver 

inscrito ou tenha reprovado um máximo de duas (2) disciplinas anuais ou quatro (4) 

semestrais.  

2. Não pode transitar para o ano seguinte o estudante que não tenha aprovado em todas 

disciplinas do ano que precede ao ultimo frequentado (penúltimo). 

 

 

Artigo 45 

(Repetição de Disciplinas) 

1. Nas disciplinas ou módulos em que o estudante não tenha sido admitido ao exame 

final, o mesmo é obrigado à sua frequência e avaliação, segundo o sistema de avaliação 

de frequência descrito no presente regulamento  

2. O estudante reprovado no exame de recorrência, com um máximo de duas disciplinas 

ou módulos, sendo um anual e um semestral ou duas disciplinas ou módulos semestrais, 

tem a possibilidade de opção entre os sistemas de avaliação continua e um sistema de 

avaliação final. 

2. A opção do sistema de avaliação deve ser declarada no acto de matrícula e 

auscultando-as preferências do respectivo docente da disciplina. 

 3. No 1º caso é obrigado a realizar todas as provas que constituem a avaliação de 

frequência, encontrando-se em igualdade de circunstancias relativamente aos outros 

estudantes, mas não estando obrigado a frequentar as aulas.  

4. No 2º caso, o estudante é submetido apenas a exame final, tendo direito exame de 

recorrência.  

5. Ao estudante reprovado no exame de recorrência, com um máximo de duas disciplinas 

ou módulos, sendo uma anual e a outra semestral ou duas disciplinas ou módulos 
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semestrais, em atraso, em relação as disciplinas precedentes a outra do ano seguinte, é 

vedado frequentar as disciplinas subsequentes.  

 

Artigo 46 

(Repetição de ano) 

Os estudantes que estejam a repetir o ano deveram frequentar todas as aulas nas 

disciplinas que não tiveram aprovação.  

Artigo 47 

(Pré-inscrição) 

1. Tem lugar a pré-inscrição quando o estudante reprovar duas vezes na mesma disciplina 

em anos consecutivos.  

2. O estudante pode converter a pré-inscrição em multa  

3. O calculo da reprovação de cada disciplina e independente  

 

 

CAPÍTULO VII 

EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 48 

(Pedido) 

1. É permitido requerer equivalência de disciplinas feitas mediante o pagamento de 

uma taxa por disciplina, independentemente da equivalência ser atribuída ou não. 

2. O cálculo da taxa é feito de acordo com o número de disciplinas arroladas e 

respectivas durações, cuja apreciação para a atribuição de equivalência se solicita. 
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Artigo 49 

(Tipos de Pedidos) 

1. São tipos de pedidos de equivalências: 

a) De disciplinas de cursos da mesma Faculdade ou Unidade Orgânica; 

b) De disciplnas de cursos de diferentes Faculdades ou Unidades Orgânicas; 

c) De disciplinas de cursos de outras Universidades ou Instituições de Ensino 

Superior. 

2. Constituem base de apreciação e das propostas de equivalência os pareceres dos 

docentes responsáveis pelas disciplinas para as quais a equivalência é solicitada. 

3. Os pareceres referidos no número anterior devem ser fundamentadas numa análise 

comparativa entre os programas analíticos das disciplinas feitas no curso de 

proveniência e os correspondentes no curso da UMB, considerando não apenas os 

conteúdos, mas também as cargas horárias. 

4. A atribuição das equivalências é da competência do Reitor da UMB ou do Vice-

Reitor por delegação daquele. 

 

SECÇÃO II 

INSTRUÇÃO DE PROCESSOS 

Artigo 50 

(Instrução) 

1. Os pedidos de equivalências de mudança de um curso para outro curso da mesma 

faculdade ou unidade orgânica são instruídos na respectiva faculdade ou unidade 

orgânica, mediante apresentação dos seguintes documentos: 

 a) Requerimento dirigido ao Reitor da UMB; 

 b) Fotocópia autenticada da autorização de mudança de curso quando o requerente 

beneficia da autorização de mudança de curso ou fotocópia da pauta dos seus exames de 

admissão quando o requerente mude de curso por esta via; 

 c) Fotocópia autenticada do certificado das disciplinas feitas no curso de proveniência; 

 d) Originais, ou fotocópias autenticadas dos Programas analíticos das disciplinas feitas. 
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2. Os pedidos de equivalências de de mudança de um curso para outro, de diferentes 

faculdades ou unidade orgânica, dentro da UMB ou de outras instituições de ensino 

superior para a UMB, são instruídos na Direcção Pedagógica da UMB mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

 a) Requerimento dirigido ao Reitor; 

 b) Fotocópia autenticada da autorização de ingresso quando o requerente beneficia de 

isenção de Exames de Admissão ou fotocópia da pauta dos seus Exames de Admissão 

quando o requerente ingressa na UMB por esta via; 

c) Fotocópia autenticada do certificado das disciplinas feitas pelo requerente na 

faculdade, universidade ou instituição de ensino superior de proveniência e o original ou 

fotocópia autenticadas das respectivas avaliações; 

 d) Programas analíticos das disciplinas feitas (originais, ou fotocópias autenticadas). 

 3. Os originais ou fotocópias autenticadas dos programas analíticos das disciplinas feitas 

devem:  

a) Incluir as respectivas cargas horárias, a não ser que estas constem em outro documento 

apresentado; 

 b) Apresentar as páginas numeradas e rubricadas com a chancela da instituição de onde 

provêm, ou selo branco. 

 

  

Artigo 51 

(Atribuição)  

 

1. As equivalências são atribuídas quando se conclua que:  

 

a) Os conteúdos e as cargas horárias dos programas apresentados pelo requerente 

coincidem com os das disciplinas correspondentes no curso pretendido ou frequentado na 

UMB; 

 b) Os conteúdos e as cargas horárias dos programas apresentados pelo requerente não 

coincidem com o das disciplinas correspondentes no curso pretendido ou frequentado na 
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UMB; contudos a percentagem de cobertura dos conteúdos e cargas horárias é no mínimo 

de 75%; 

 c) A equivalência justifica e obedece a junção de conteúdos ou cargas horárias de duas 

ou mais disciplinas, onde a classificação aplicada será a média aritmética das 

classificações dessas mesmasdisciplinas.  

2. Do quadro de equivalências dadas devem constar a disciplina ou as disciplinas feitas e 

respectivas avaliações do curso de proveniência e a disciplina ou as disciplinas e a 

classificação a que equivalem no curso pretendido ou frequentado na UMB. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

FRAUDES 

Artigo 52 

(Noção) 

 

1. São consideradas práticas fraudulentas a obtenção ou tentativa de obtenção de 

resultados ilícitos de formação de testes ou exame, do plagio de trabalhos, do suborno ou 

tentativa de subornos aos professores ou membro de júris de exame. 

 2.Da fraude ou tentativa de fraude resulta a reprovação e suspensão imediata da 

disciplina ou módulo no ano em curso, sem prejuízo de outras sanções dependendo da 

gravidade da situação. 

3. A falta de colaboração de estudante fraudulento agrava a infração cometida.  

4. A prática ou a tentativa de fraude nos termos do presente regulamento constitui uma 

infração disciplinar, punível de acordo com o estatuto da UMB  
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CAPÍTULO IX 

RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR 

Artigo 53 

(Disciplina) 

1. A disciplina consiste no cumprimento consciente, activo e criador das tarefas e 

obrigações que para os estudantes resultam de sua participação consciente no processo 

educacional;  

2. A disciplina consolida-se nas relações de cooperação e ajuda mutua de toda a 

comunidade universitária.  

 

 

 

 

Artigo 54 

 

Relativamente aos estudantes, o poder disciplinar é exercido de acordo com os Estatutos 

e Regulamentos da UMB, assegurando-se-lhes o direito de defesa. 

 

Artigo 56 

Competências 

 

São competentes para a aplicação das sanções às infrações disciplinares estabelecidas no 

n.º 1 do artigo 65: 

a) Ao Docente da disciplina compete a aplicação das sanções estabelecidas nas 

alíneas a) e b); 

b)  Ao Director da Faculdade ou Unidade Orgânica Reitor da UMB compete a 

aplicação das sanções estabelecidas nas alíneas c) e d); 

c) Ao Reitor compete a aplicação da sanção estabelecidas na alínea e) e as demais 

quando ainda não aplicadas nos termos das alíneas anteriores. 
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Artigo 57 

Infração disciplinar 

 

1. Considera-se infracção disciplinar todo o comportamento voluntário, activo ou omisso 

do estudante que se traduza em violação dos seus deveres legais, estatutários ou 

regulamentarmente fixados.  

2. A infração disciplinar considera-se particularmente grave sempre que a sua pratica seja 

repetida, intencional ou comprometa o normal funcionamento da instituição;  

3. Constituem infracções disciplinares, nomeadamente:  

a) O desrespeito dos princípios gerais da UMB;  

b) A inobservância dos regulamentos universitários, no que toca à organização didática e 

em especial no que toca à frequência das aulas, à execução dos trabalhos escolares e ao 

pagamento das taxas e propinas devidas a universidade;  

c) A pratica de manifestações político-partidários dentro do recinto universitário;  

d) A danificação, destruição e detioração e, desrespeito do património da UMB;  

e) Todo tipo de práticas fraudulentas com vista à obtenção de qualquer proveito;  

f) A injuria ofensa moral ou corporal, mau trato ou ameaça a outrem nas instalações da 

UMB  

g) A falta de respeito para com professores, trabalhadores, estudantes, membros dos 

orgãos directivos e, em geral, qualquer membro da comunidade universitária);  

h) Incumprimento das responsabilidades que competem aos cargos representativos pelos 

quais sejam designados;  

i) Estado de Embriaguez ou de drogado, bem como o consumo ou posse de droga nas 

instalações da UMB;  

j) A falta de assiduidade em mais de 10% da totalidade das aulas lecionadas;  

k) A pratica ou a tentativa de pratica de fraude académica. 
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4. Qualquer elemento da comunidade universitária ou exterior pode participar a 

ocorrência das infracções estabelecidas neste artigo no prazo de cinco dias, contados a 

partir da data da sua constatação.  

 

Artigo 58 

Sanções disciplinares 

 

1. Constituem sanções às infrações disciplinares, nomeadamente:  

a) Advertência;  

b) Repreensão registada;  

c) Multa corresponde aos danos matérias causadas;  

d) Suspensão de frequência por um período de até um ano  

e) Expulsão da Universidade.  

2. A aplicação das sanções referidas no número anterior carece de participação escrita da 

ocorrencia no prazo de cinco dias, contados a partir da data da ocorrência dos factos ao: 

a) Director da Faculdade ou da Unidade Orgânica que administra o curso que o estudante 

frequenta;  

b) Responsável do sector em que a ocorrência dos factos tiver sido verificada; 

c) Ao Reitor da UMB, quando a ocorrência dos factos tiver sido verificada nas demais 

ciecunstâncias. 

2. Na determinação das sanções disciplinares dever-se-á tomar e conta a gravidade da 

infração cometida, o valor monetário dos prejuízos causados e as circunstancias em que 

se produziram os factos.  

3. Pela mesma infração disciplinar não pode ser aplicada mais do que uma sanção 

disciplinar.  
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4. Todas as sanções disciplinares aplicadas, excepto a advertência referida na alínea a), 

do numero 1, do presente artigo, serão registadas no processo individual do estudante.  

 

Artigo 59 

Circunstâncias agravantes 

 

Consideram-se circunstâncias agravantes na apreciação e punição das infracções 

disciplinares:  

 

a) A não confissão espontânea; 

b) A premeditação; 

c) A publicidade da infracção; 

d) O elevado grau dos prejuízos causados; 

e) O mau aproveitamento pedagógico 

f) Outras circunstâncias. 

 

Artigo 60 

Circunstâncias atenuantes 

 

Constituem circunstâncias atenuantes na apreciação e punição das infracções 

disciplinares: 

a) A confissão espontânea; 

b) A falta de antecedentes disciplinares 

c) O diminuto grau dos prejuizos causados; 

d) O bom aproveitamento pedagógico 

e) Outras circunstâncias 
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Artigo 61 

(Desvinculação da universidade) 

 

1. Poderão ser desvinculados na Universidade os estudantes que:  

a) Não consigam aprovação na mesma disciplina em três oportunidades;  

b) Não consigam aprovação em nenhuma disciplina em dois semestres consecutivos;  

c) Tenham deixado de frequentar a universidade por força de aplicação dos regulamentos 

dos cursos;  

2. Todas as decisões de desvinculação da universidade devem ser submetidas a 

homologação do Reitor da UMB  

 

 

Artigo 62 

(Procedimento disciplinar) 

 

1. A aplicação de qualquer sanção disciplinar, salvo as previstas nas alíneas (a e b) do 

numero 1 do artigo 65 do presente regulamento, será precedida da previa instauração de 

um processo disciplinar escrito em que sempre conste a nota de culta e a defesa 

eventualmente produzida.  

2. Produzida a nota de culpa, o estudante tem o prazo de 5 dias para se defender.  

3. Da decisão preferida, assiste aos estudantes o direito de interpor recurso no prazo de 5 

dias.  
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CAPITULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 63 

Alterações 

 

As alterações ao presente regulamento poderão ser propostas a direcção cientifica e 

pedagógica para o parecer e submissão ao magnifico reitor para a aprovação. 

 

Artigo 64 

(Dúvidas) 

As duvidas que se verificarem na aplicação do presente regulamento serão resolvidas por 

despacho do Reitor da UMB  

 

Nampula, 4 de Fevereiro de 2020 

 

O Reitor da Universidade Mussa Bin Bique, José Ibraimo Abudo. 

 

 

 


