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I – ÂMBITO 

 Aplicável à organização dos documentos que fazem parte do desenvolvimento técnico-pedagógico de um curso. 

II – OBJETIVOS 

 Constituir uma ferramenta de suporte à coordenação do curso. 

 Permitir a avaliação do curso. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A – DEFINIÇÕES, SIGLAS E ACRÓNIMOS 

 «Dossiê técnico pedagógico» (DTP) - é uma compilação digital de documentos relevante (reports de aplicativos ou 

cópias) relativos a um curso, genericamente organizado por ano letivo de funcionamento do mesmo. 

 Duração do curso – número de anos ou semestres letivos que se encontram definidos no plano de estudos, em 

relação ao curso.  

 Ano curricular - partes do plano de estudos do curso, que por regra integram 60 ECTS. 

 Semestre curricular – partes do plano de estudos do curso, que por regra integram 30 ECTS. 

 Horas de contacto – tempo letivo utilizado em sessões de ensino de natureza presencial (que pressupõe a 

presença de docentes e de estudantes), designadamente em salas de aula, ensinos clínicos, laboratórios ou 

trabalhos de campo e em sessões de tipo tutorial. 

 Cronograma do curso – representação gráfica do percurso detalhado de sequência das UC ao longo de um 

semestre/ano letivo das atividades planeadas para o curso. 

 Objetivos do curso – enunciado de intenções pedagógicas que descrevem os resultados esperados para o curso. 

 Ocorrência (disciplinar, falta de material, equipamento, outros) – registo de acontecimentos não programados. 

 Mobilidade Erasmus + – período de estudos no estrangeiro, num estabelecimento de ensino com protocolo 

estabelecido e uma duração de, no mínimo de 3 meses e no máximo de 1 ano letivo completo. 

 Prémios de mérito académico – Distinção atribuída a estudantes, de acordo com regras pré-estabelecidas. 

 Ensinos clínicos/estágios – período de formação prática do curso, realizada fora do espaço escolar.  

 Horários – distribuição das sessões letivas/atividades pedagógicas das diferentes UC, no período de um semestre. 

B – ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 O «dossiê técnico pedagógico» do curso deve ser atualizado até ao final de fevereiro do ano civil seguinte ao 

termino do ano letivo. 

 O GGC organiza os documentos/ficheiros, com o seguinte índice: 

o Protocolos de ensino; 

o Documentação da acreditação - incluir guião, acreditação preliminar/prévia; 

o Registos e publicações (planos de estudos); 

o Transições curriculares (incluir todos os anos letivos onde ocorreram); 

o Legislação (incluir criação do curso); 
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o Regulamentação interna; 

o Escala europeia de comparabilidade de classificações; 

o Calendário letivo; 

o Coordenadores de UC’s e cursos; 

o Cartas de parceria e correspondência trocada nesse âmbito; 

o Regime de avaliação; 

o Condições de acesso; 

o Mapas de avaliação (frequências e exames); 

o Distribuição de trabalho docente; 

o Mapa de atendimento; 

o Estatísticas e reports de aplicativos (PAVAP, entre outros) 

o Prémios de mérito; 

o Ocorrências (incluindo as questões colocadas ao provedor); 

o Relatórios de avaliação das UC e do curso;  

o Vagas; 

o Mapas de estágios; 

o Conteúdos programáticos aprovados (objetivos de curso, das UC, conteúdos programáticos, 

bibliografia); 

o Informação sobre tutores; 

o Enunciados das provas;  

o Dados de mobilidade Erasmus +: 

 Número de estudantes incoming, outgoing e por unidade curricular; 

 Nome de estudante, período, UC, locais. 

IV – RECURSOS 

 PO.02 – Funcionamento anual dos cursos. 

 PO.03 – Funcionamento anual das UC. 

 Plano de estudos do curso.  

 Suporte digital de armazenamento externo 

 Sistema de informação e documentação académica. 

V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

1. Enviar a documentação para o GGC. 
Coordenador do curso, GAMII, 

SS-CTC e CIT 

2. Compilar e organizar os documentos do «dossiê técnico pedagógico» do 

curso conforme item B - orientações quanto à execução. 
GGC 

3. Criar/atualizar uma pasta no SAMBA. GGC 

4. Verificar a documentação de acordo com a lista de verificação do «dossiê 

técnico pedagógico» (MOD.97). 
GAQA 
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Ação Responsabilidade 

5. Copiar a documentação do SAMBA para suporte digital de 

armazenamento externo. 
GGC 

6. Enviar ao coordenador do curso para validação da documentação inserida 

no suporte digital de armazenamento externo. 
GGC 

7. Validar a informação contida no suporte digital. Coordenador do curso 

8. Enviar o suporte digital validado para o EAM. GGC 

 

VI – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 Documentos do «dossiê técnico pedagógico». 

 MOD.97- Lista de verificação do «dossiê técnico pedagógico». 
 

IT.10 - Elaborada por: GAQA 


