
Código de Praxe 
 
 
Artigo 1 
 
Praxe 
 

Constitui uma praxe académica, o conjunto de usos e costumes 
tradicionalmente existentes entre os estudantes da cidade de Setúbal. 
 
 
Artigo 2 
 
Vinculação à praxe 

 
Está sujeito à praxe todo o aluno, no caso Verme, que frequente pela 

primeira vez um curso desta escola e que nunca tenha sido praxado numa 
escola do ensino superior. 
 
 
Artigo 3 
 
Hierarquia de praxe 
 

A hierarquia da praxe, em escala ascendente, é a seguinte: 
 

1. Verme – Pertencem a esta categoria: 
 

2. Os alunos que comprovam o terminus do ensino secundário e 
o ingresso no ensino superior. 
 

3. Pára-quedista – Pertencem a esta categoria: 
Os alunos que efectuaram mudança de curso a partir de um 
estabelecimento de ensino superior. 
 

4. Este aluno pode, ou não, ser praxado consoante vontade 
própria, sujeitando-se a aplicação da praxe. 
 

5. Caloiro – Pertencem a esta categoria: 
Os alunos de cursos superiores que na escola superior de 
educação de Setúbal estejam matriculados pela primeira vez e 
que tenham sido praxados numa escola do ensino superior. 
 

6. Aprendiz – Pertencem a esta categoria: 
Os alunos que, à data do enterro do caloiro ou queima das 
fitas, se preparem para apresentar, no mínimo, a sua segunda 
matriculam no ensino superior. 
 
 



7. Doutor – Pertencem a esta categoria: 
Os alunos que apresentem três ou mais matriculas na Escola 
Superior de Educação de Setúbal; 
 

8.     Veterano – Pertencem a esta categoria: 
Os alunos que possuam em escolas do ensino superior tantas 
matriculas quantas as necessárias para finalizar o curso no 
qual se encontram matriculados, na Escola Superior de 
Educação de Setúbal. 

 
Artigo 4 
 

 
1– Da condição de Verme: 

 
Os vermes ficam sujeitos à prática da praxe, aplicada por 

doutores e/ou veteranos, como é apresentado no artigo 1. 
Qualquer verme pode considerar-se anti-praxe, ficando sujeito ás 

consequências aprovadas na escola superior de educação de Setúbal, 
para tal efeito. 

 
 

 2- Da condição de Aprendiz: 
 

Os alunos podem aplicar a prática da praxe aos vermes, desde 
que não seja posta em causa a integridade física e psicológica dos 
mesmos e desde que os membros da comissão de praxe do respectivo 
curso e/ou membros da associação de estudantes desta escola 
concordem com o tipo de praxe que é pretendida aplicar. 

 
 

3– Da condição de Doutor: 
 

Os alunos podem aplicar a prática da praxe aos vermes, desde 
que não seja posta em causa a integridade física e psicológica dos 
mesmos e desde que os membros da comissão de praxe do respectivo 
curso e/ou membros da associação de estudantes desta escola 
concordem com o tipo de praxe que é pretendida aplicar. 

 
4– Da condição de Veterano: 

 
Os alunos na condição de veteranos podem aplicar a praxe aos 

vermes desde que a integridade física e psicológica dos mesmos não 
seja posta em causa e desde que os membros da comissão de praxe do 
respectivo curso e/ou membros da associação de estudantes desta 
escola concordem com o tipo de praxe que é pretendida aplicar. 

 
 
 
 



5– Da condição de membro da Comissão de Praxe: 
 

Os alunos que se apresentem na condição de membros da 
Comissão de Praxe de cada curso respectivamente, tem o direito e o 
dever de praxar os vermes do curso em que está matriculado, com o tipo 
de praxe aprovada pela Comissão de Praxe respectiva e pela 
Associação de Estudantes desta escola, desde que não seja posta em 
causa a integridade física e psicológica dos mesmos. 

 
 
6– Da condição de membro da Associação de Estudantes: 

 
Na condição de membro da Associação de Estudantes, o aluno 

tem o direito e o dever de zelar pela integridade física e psicológica dos 
alunos na condição de verme. 

 
Os alunos membros da Associação de Estudantes, quando em 

consenso com a Comissão de Praxe do curso respectivo, pode privar um 
Doutor ou Veterano da prática de praxe se este puser em causa a 
integridade física e/ou psicológica de um ou vários alunos na condição 
de Verme. 

 
7– Da condição de membro da Tuna: 

 
Os alunos na condição de membro da Tuna têm o direito de 

praxar todo e qualquer verme, independentemente do curso, desde que 
a sua integridade física e psicológica não seja posta em causa. 

 
 
Artigo 5 
 

A Anti-praxe 
 

1. A qualquer aluno, na condição de verme, que assim se 
declare e se recuse a ser praxado, é-lhe vedado o direito ao 
traje académico em uso nesta escola, assim como a ser 
membro de qualquer órgão ou comissão pertencente a este 
estabelecimento de ensino. 

 
2. O aluno na condição de anti-praxe é privado do direito de 

praxar. 
 

3. O aluno na condição de membro da Associação de 
Estudantes, quando em consenso com a respectiva Comissão 
de Praxe, pode também ele declarar um aluno, na condição de 
Verme, como Anti-praxe, se se verificar o recuso à prática de 
vários usos e costumes correspondentes à praxe em vigor. 

 
 
 



Artigo 6 
 

Integridade física e psicológica 
 

A todo e qualquer aluno, na condição de verme, cabe o direito e o 
dever de comunicar á Comissão de Praxe e/ou à Associação de 
estudantes a prática de praxe que ponha em causa a sua integridade 
física e psicológica, seja esta praticada por Doutores ou Veteranos. 

 
 
Artigo 7 
 

Segunda Fase 
 

1. Os alunos na condição de verme que sejam colocados na 
segunda fase do concurso nacional sujeitam-se à praxe, 
efectuada por Doutores e Veteranos, no primeiro dia da 
semana académica. 

 
2. No primeiro dia da semana académica efectuar-se-á o Tribunal 

de Praxe, decidindo a Comissão de Praxe o castigo a aplicar a 
todo ou qualquer verme que esteja presente no mesmo. 

 
3. Na noite a seguir ao tribunal de praxe efectuar-se-á o traçar da 

capa por parte dos padrinhos do verme. 
 

4. Todos os vermes não considerados Anti-Praxe deverão trajar 
do avesso até à meia-noite, hora em que se efectuará o traçar 
da capa. 

 
 
Artigo 8 
 

Padrinhos e Baptismo 
 

1. Todo e qualquer verme praxado deverá escolher um padrinho 
e/ou madrinha no dia anterior ao baptismo. 

 
2. O Baptismo será efectuado pelos padrinhos no dia do 

estudante, quinta-feira, na semana de praxes junto à fonte da 
praça principal da cidade. 

 
3. Os alunos na condição de verme que entrem na segunda fase 

do concurso nacional, deverão escolher os padrinhos e 
deverão ser baptizados na tarde em que se efectuará o 
tribunal de praxe. 

 
 



Comissão de Praxe 

Artigo 1 - Competências da Comissão: 

A Comissão tem como função: 
 
a) Zelar pelo cumprimento do disposto no Código de Praxe; 
 
b) Organizar a semana de recepção do Caloiro da Escola Superior de 
Educação de Setúbal em conjunto com a Associação de Estudantes; 
 
c) Evitar atitudes exacerbadas das Entidades Praxantes; 
 
d) Propor alterações ao presente código, sendo que para isso terá de 
convocar uma reunião extraordinária de alunos; 
 
e) Receber, analisar e sentenciar as queixas apresentadas à mesma. 
Em casos que ache necessário, esta pode remeter as queixas ao Juiz de 
Praxe; 
 
f) Facultar a Cédula do Caloiro* aos vermes. 
 
 * - Local onde ficarão registados todos os actos incorrectos do verme assim como as suas faltas e 
presenças 

Artigo 2 - Constituição da Comissão 

a) Cada curso da Escola Superior de Educação de Setúbal deverá 
constituir uma comissão de praxe, contendo esta, alunos de todas as 
turmas existentes do mesmo; 
 
b) Cada comissão deverá ser constituída: 
 1. Presidente – Aluno veterano ou do último ano; 
 2. Vice-Presidente – Aluno nunca inferior a Doutor; 
 3. Vogais – Pelo menos 10 alunos de qualquer grau académico; 
 
c) Os Presidentes das comissões dos cursos constituirão a comissão de 
praxe responsável pelas reuniões com as restantes entidades e serão 
eles o Júri no Tribunal de Praxe.  

Artigo 3 - Da eleição da Comissão 

a) A Comissão é eleita através de sufrágio, no qual deverão participar 
todos os alunos inscritos na Escola Superior de Educação de Setúbal, a 
realizar sempre na última semana de aulas do ano lectivo anterior. A 
data desta eleição será marcada pelo Juiz de Praxe em exercício, com 
pelo menos três semanas de antecedência. 
 



b) A duração do mandato de cada Comissão de Praxe é de um ano 
lectivo. 
 
c) As listas para a Comissão de Praxe deverão ser entregues ao Juiz de 
Praxe, até ao prazo limite de uma semana antes da data marcada para 
as eleições. 

Artigo 4 - Da identificação da Comissão 

Os elementos da Comissão devem estar devidamente identificados 
durante as festividades da semana de recepção ao caloiro. 

 


