
 

Este documento anula o anterior e manter-se-á em vigor até que outro o substitua. 
 

 
1. A admissão dos Alunos é da competência exclusiva da Direcção, respeitando o 
disposto nos Estatutos. 
 
2. A Universidade oferece aos alunos o seguro de acidentes pessoais ocorridos nas 
instalações ou em visitas de estudo / viagens programadas pela Instituição, cuja 
cobertura é até 3000 euros. 
 

2.1. Não estão abrangidos por este seguro: 
- Qualquer pessoa que não seja utente da Instituição. 
- Acompanhantes de utentes que participem em visitas de estudo / viagens 
programadas pela Instituição. 

 
3. Podem candidatar-se a Alunos, maiores de 50 anos, com qualquer grau de 
escolaridade. 
 
4. A inscrição implica o pagamento da propina anual. 

 
4.1 O Aluno que se inscreve pela primeira vez pagará também uma joia. 
 
4.2 A frequência interrompida por dois anos consecutivos implica o pagamento de 
nova joia e a consequente perda de antiguidade, a não ser que a interrupção se deva 
a motivos devidamente justificados. 
 
4.3 Haverá direito a reembolso, da quota anual, caso o utente não tenha vaga nas 
disciplinas em que se inscreveu e não esteja interessado(a) em frequentar outras. 
 
 
4.4 Não haverá direito a reembolso, da quota anual e jóia, após o início do ano letivo, 
caso se verifique as seguintes situações: 
- Confinamento obrigatório 
- Ser obrigatório o encerramento das instalações da USO (Sede e/ou Pólo). 
- Desistência de frequentar as atividades da USO 
 
 

5. Dadas as circunstâncias atuais neste ano letivo não haverá atribuição de bolsas. 
 
6. As disciplinas leccionadas são classificadas como teóricas (T), práticas (P) ou livres (L). 
O Aluno pode frequentar no máximo 7 disciplinas (T e P), sendo que Teóricas serão no 
máximo 5 e Práticas serão no máximo 2, não havendo um limite mínimo. As disciplinas 
Livres são seleccionadas sem limite. Cada disciplina prática pode ser frequentada no 
máximo durante 3 anos lectivos. 
 
7. As inscrições quer sejam presenciais com agendamento ou online, far-se-ão por ordem 
de entrada nos serviços. As vagas existentes vão sendo preenchidas pela mesma ordem. 
 



 

8. Devido à escassez de salas disponíveis, não pode a Direcção manter o funcionamento 
de disciplinas com um número demasiado reduzido de alunos, pois isso impossibilitaria 
a existência de outras disciplinas eventualmente mais procuradas. 
 
9. Os Alunos não poderão assistir a aulas em que não estejam inscritos. Os lugares 
definidos nas salas de aula, são obrigatoriamente para serem respeitados. Não são 
admitidos mais alunos do que os lugares existentes em cada sala. 
 
10. Todos os Alunos podem beneficiar dos protocolos celebrados pela Universidade com 
outras Instituições. 
 
11. A Biblioteca da Universidade com cerca de 4000 obras, está à disposição de todos os 
Alunos para o manuseamento ou leitura. A requisição de obras para casa será feita na 
Secretaria. 
 
12. A categoria de Associado efectivo implica proposta da sua candidatura à Assembleia 
Geral pela Direcção, no respeito pelo disposto nos Estatutos. 
 
13. Não é permitido no âmbito e/ou no espaço da U.S.O. promover qualquer evento ou 
actividade tais como passeios, viagens, visitas, convívios, etc., sem o conhecimento e a 
aprovação expressa da Direcção. 
 
14. As faltas deverão ser justificadas em impresso próprio entregue na Secretaria se o 
período for superior a 3 semanas consecutivas. O não cumprimento desta formalidade 
poderá implicar a exclusão da disciplina. 
 
15. Os Associados que pelo seu procedimento prejudiquem a USO e /ou provoquem 
situações de conflito, podem ser objecto de processo disciplinar susceptível de conduzir 
à sua suspensão, de acordo com os Estatutos. 
 
16. O uso de máscara dentro das instalações da USO (sede ou pólo) é obrigatório. 
 
17. A Universidade Sénior de Oeiras tem como prioridade o bem-estar de todos. 
 
18. Ao assinar o formulário de inscrição ou ter enviado a sua inscrição online, o que 
implica o pagamento da quota anual significa que leu e aceitou integralmente o 
Regulamento, Normas e Condições de Inscrição da Universidade Sénior de Oeiras. 
 
 
 

Oeiras, 4 Junho 2020 
 


