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A propósito de um pedido que nos foi endereçado no 
sentido de fazermos a revisão linguística dos Regulamentos 
de Estágio e de Frequência e Avaliação da ESGHT verificá-
mos que nos se levantavam dúvidas quanto à utilização de 
maiúsculas e minúsculas nas designações de órgãos, de 
responsáveis de cargos e de documentos na nossa Escola. 

Após a análise dos vários textos produzidos na ESGHT, 
verificámos dois aspectos: (i) falta de sistematização no uso 
de maiúsculas e minúsculas – a título ilustrativo, em alguns 
documentos surgia o vocábulo “regulamento” com minús-
cula inicial e noutros surgia com maiúscula; (ii) o recurso 
constante a maiúsculas como forma de destacar determina-
dos elementos no texto, fazendo com que se perca também 
o efeito de realce ou destaque que pensamos ter sido a 
intenção inicial dos redactores.

Nenhuma destas situações nos pareceu estar fundamen-
tada nas gramáticas, prontuários e acordos ortográficos. 

Perante este cenário, empreendemos uma investigação 
em diversas fontes sobre o uso correcto das maiúsculas e 
minúsculas neste género de documentos. 

Consultámos os seguintes documentos Acordo Orto-
gráfico de 1945, revisto em 1973; Novo Acordo Ortográfico 
de 1990, ratificado em 2008; Livro de Estilo do Público de 
1998 e ainda a excelente página do Ciberdúvidas da Língua 
Portuguesa à qual já fizemos referência por diversas vezes 
nesta rubrica1. 

Verificámos ainda que nos Estatutos da FCSH da Univer-
sidade Nova de Lisboa os seguintes órgãos surgiam com 
minúscula inicial: assembleia de representantes; director; 
conselho directivo; conselho científico; conselho pedagógi-
co; conselho administrativo; conselho consultivo e até reitor. 
No entanto, o Diário da República grafa todos estes órgãos e 
cargos com maiúscula inicial2. 

Rapidamente concluímos que não há uma regra única 
deste uso, e que as fontes divergem em muito na prescrição 
da norma. Por essa razão, decidimos dedicar a presente 
página do português à sistematização desta utilização 
ortográfica. 

Apresentamos um quadro-resumo que elaborámos para 
ajudar à redacção dos documentos da ESGHT. 

mAiúScULAS

Utilização de 
maiúscula em órgãos 
com poder de decisão

Conselho Directivo, 
Conselho Científico, 
Conselho Pedagógico, 
Subáreas, Comissões, 
Núcleos etc.

Utilização de 
maiúscula nas 
designações de 
serviços de apoio

Serviços Académicos; 
Secretariado de Cursos; 
Gabinete de Relações 
Externas

Utilização de 
maiúscula nas 
designações dos 
cursos e das 
licenciaturas da ESGHT 
e nas designações dos 
regulamentos

Licenciatura em 
Turismo;
Curso de Especialização 
Tecnológica 
em Gestão de 
Animação Turística; 
Curso de Especialização 
Tecnológica em 
Técnico Especialista de 
Contabilidade;
Regulamento de 
Frequência e Avaliação

Utilização de 
maiúscula nas 
designações dos 
núcleos ou cursos 
quando estes estiverem 
especificados

director do curso de 
Turismo; 
responsável do núcleo 
de Línguas i

Utilização de 
maiúscula na 
referência a 
documentos seguidos 
da sua designação 
específica

Regulamento de 
Frequência e Avaliação
Relatório de Actividades 
de Estágio;
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Não queremos deixar de referir que esta lista não é 
exaustiva e que se baseou nos exemplos que fomos retiran-
do dos documentos cuja revisão linguística fizemos. Assim, 
gostaríamos de pedir a vossa colaboração no sentido de 
acrescentarem mais exemplos para que a lista fique o mais 
completa possível. Para o fazerem, poderão enviar-nos um 
email com a vossa sugestão que nós acrescentá-la-emos a 
este quadro. Por fim, esperamos que esta sistematização 
contribua para uma maior coerência ortográfica nos docu-
mentos da ESGHT. 

minúScULAS

Utilização de 
minúscula nos cargos 
dos responsáveis pelos 
órgãos

presidente do 
Conselho Directivo; 
responsável de 
estágios; coordenador 
de estágio; orientador 
de estágio; director 
de núcleo, director de 
curso, etc.

Utilização de 
minúscula na 
referência a esses 
cursos e documentos, 
quando não seguidos 
pela designação 
completa

“O presente 
regulamento abrange 
os estágios curriculares 
obrigatórios, 
decorrentes da 
componente de 
formação em contexto 
de trabalho, integrados 
nos seguintes cursos 
da ESGHT”

“Por relatório de 
actividades entende-
-se um documento com 
a seguinte estrutura”

Utilização de 
minúscula 
nas diferentes 
componentes do 
estágio 

angariação de estágio; 
plano de 
estágio, acordo de 
colaboração; relatório 
de actividades; 
cronograma de 
estágios; grelha de 
avaliação das 
actividades 
desenvolvidas.

Utilização de 
minúscula nos 
subtítulos dos artigos 
dos regulamentos

“a) Do estagiário” 
“b) Do orientador de 
estágio”


