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CIRCULAR INFORMATIVA N.º 2018/04 

Utilização experimental da Plataforma Eletrónica de Registo de 
Assiduidade em Ensino Clínico (PERA-e) 

 

Tendo em vista a automatização dos processos de registo e de tratamento da assiduidade dos 

estudantes, está a ser desenvolvido, pelos recursos internos da escola, uma plataforma que, à 

semelhança da PERA, permitirá abranger as atividades letivas de ensino clínico/estágio através do 

registo da realização das atividades letivas por parte dos docentes e do registo do local de realização 

do ensino clínico, entre outras funcionalidades. 

Dado o atual estado de desenvolvimento desta plataforma, que se designa PERA-e, importa, antes da 

sua definitiva entrada em funcionamento, estabelecer um período experimental que sirva de teste e 

permita a introdução das melhorias que se revelem necessárias. 

Nesta primeira fase do período experimental, introduzir-se-ão os novos registos eletrónicos que 

coexistirão com os registos tradicionais em papel, porém, apenas estes serão considerados para os 

efeitos legais e regulamentares. 

O período experimental inicia-se, no Momento 3 de realização de ensinos clínicos (19 de novembro) 

para as unidades curriculares: 

EC: Saúde familiar 

EC: Medicina 

EC: Cirurgia 

EC: Opção 

EC: Saúde Mental e Psiquiátrica 

No Momento 4 (7 de janeiro) para as unidades curriculares: 

EC: Parentalidade e gravidez 

EC: Enfermagem Comunitária 

EC: Obstetrícia 

EC: Pediatria 

EC: Cuidados Continuados na Comunidade 

EC: Internamento em Cuidados Continuados 



Nesta fase experimental da PERA-e, pretende-se: 

- Familiarizar os utentes com a utilização da PERA-e; 

- Testar as funcionalidades do aplicativo; 

- Aperfeiçoar os circuitos de informação e preparar os procedimentos a adotar pelos diferentes 

intervenientes no processo. 

Sem prejuízo de, nesta fase, não advir qualquer tipo de consequência pela utilização incorreta da PERA-

e, solicita-se a compreensão de todos face à duplicação de algumas tarefas e apela-se à colaboração na 

melhoria da plataforma/aplicativo, seja pela apresentação de sugestões, seja pela identificação de 

falhas mas, sobretudo, pela sua utilização efetiva. 

 

Porto e ESEP, 19 de novembro de 2018 
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