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I – ÂMBITO 

 Aplicável a todas unidades curriculares em funcionamento na ESEP.   

II – OBJETIVOS 

 Garantir o funcionamento anual das unidades curriculares (UC). 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A – DEFINIÇÕES, SIGLAS E ACRÓNIMOS 

 Unidade curricular (UC) – Parte coerente de uma área de conhecimento que, por regra, integra o plano de estudos 

de um ou mais cursos. 

 Proposta pedagógica – conjunto coerente e articulado de atividades, metodologias, estratégias pedagógicas que 

contribuem para a concretização dos objetivos da UC. 

 Conteúdos programáticos – temáticas específicas a serem abordadas na UC. 

B – ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 Os utilizadores dos laboratórios (estudantes e docentes) devem cumprir o estabelecido no regulamento dos 

laboratórios. 

 As normas relativas à elaboração e apresentação de trabalhos escritos estão disponíveis na plataforma MOODLE. 

 Aos estudantes abrangidos pelo estatuto especial são consideradas as condições previstas no regulamento dos 

estatutos especiais. 

 Fornecer a declaração comprovativa de acompanhamento do estudante, caso seja pedida pelo tutor no modelo 

MOD.03. 

IV – RECURSOS 

 PG.01 – Ensino-aprendizagem-avaliação. 

 Sistema de informação e documentação académico. 

 Plataforma MOODLE. 

 Plataforma PAVAP. 

 Aplicativos PERA e PERA-e. 

V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

1. Garantir as condições e os recursos físicos necessários ao  

desenvolvimento normal das atividades letivas, conforme PG.09. 
SAV e CGR-APR 

2. Garantir a funcionalidade dos suportes informáticos necessários ao 

desenvolvimento das atividades letivas, conforme PG.11. 
CIT 

3. Garantir os suportes documentais necessários ao processo ensino 

aprendizagem, conforme PG.10. 
CDBSC 

4. Gerir os consumíveis e o acesso aos equipamentos dos laboratórios. Coordenador do GGLI 
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Ação Responsabilidade 

5. Solicitar, ao coordenador do GGLI, os recursos necessários às aulas 

práticas laboratoriais. 
Coordenador da UC 

6. Preparar a ficha de unidade curricular (MOD.05). Coordenador da UC 

7. Validar, no sistema de informação e documentação académico, o horário 

das aulas incluindo aulas de ensino clínico. 
Coordenador da UC 

8. Solicitar ao GGC a associação de professores assistentes convidados à 

UC, se aplicável. 
Coordenador da UC  

9. Dar permissões de acesso aos docentes da UC no sistema de 

informação/plataforma. 
GGC/CIT/Coordenador da UC 

10. Associar os docentes às aulas e introduzir os sumários. Coordenador da UC 

11. Proposta pedagógica: 

Coordenador da UC 

11.1. Apresentar e analisar com os docentes da UC a proposta 

pedagógica/ proposta de avaliação da UC; 

11.2. Reformular, se for o caso, a proposta pedagógica no modelo 

MOD.05 – Ficha de unidade curricular e enviar para o SS-CTC; 

11.3. Enviar a proposta pedagógica ao coordenador do curso. 

12. Comunicar ao presidente do conselho pedagógico o horário de 

atendimento. 
Docentes 

13. Aprovar o plano de disponibilidade para atendimento dos docentes aos 

estudantes (MOD.17). 
Presidente do CP 

14. Articular com os responsáveis institucionais indicados (enfermeiros chefes 

e/ou outros) a operacionalização/concretização dos ensino 

clínico/estágios/visitas, integrados na UC. 

Coordenador da UC 

15. Divulgar na plataforma MOODLE os conteúdos programáticos, a 

bibliografia e demais informação relevante para o funcionamento da UC. 
Coordenador da UC 

16. Validar, com os estudantes, o processo de avaliação, no início das 

atividades letivas. 
Coordenador da UC 

17. Desenvolver o processo ensino-aprendizagem-avaliação – Aulas das 

seguintes tipologias: Teóricas (T); Teórico Práticas (TP); Orientações 

Tutoriais (OT); Práticas laboratoriais (PL); ensino clínico/estágios; 

seminários. 

Docentes/Estudantes  

18. Iniciar e desenvolver a dissertação/trabalho de projeto/estágio profissional 

conforme IT.09. 
conforme IT.09 

19. Assegurar o atendimento dos estudantes. Docentes 

20. Acompanhar/supervisionar as atividades letivas da UC. Coordenador da UC 

21. Registar a presença na atividade letiva de acordo com o sistema em uso: 

 Aplicativo PERA e PERA-e; 

 Registo manual de presença em aula MOD.138, quando aplicável. 

Docentes e estudantes 

  



 

 
 

 
Aprovado – 24/01/2019 

MOD.10.01   

PROCEDIMENTO OPERATIVO 
Funcionamento anual das UC 
  

Código: PO.03 
Revisão: 1 
Página 3 de 4 

Ação Responsabilidade 

22. Avaliação dos estudantes:  

22.1. Registar a informação relevante sobre o desenvolvimento do 

processo de aprendizagem de cada estudante. 
Docente da UC 

22.2. Discutir individualmente com os estudantes a aquisição de 

competências, quando aplicável. 
Docente da UC 

22.3. Elaborar um plano de remediação do percurso académico (MOD.18) 

para aquisição de competências do estudante, quando aplicável. 

Coordenador da UC/ Docente 

da UC 

22.4. Aferir com os docentes associados à UC as classificações a atribuir. Coordenador da UC  

22.5. Criar as provas de avaliação. Coordenador da UC 

22.6. Preparar e realizar as provas de avaliação de acordo com IT.03. de acordo com IT.03. 

22.7. Lançar as notas no Sistema de informação e documentação 

académico e validar a pauta. 
Coordenador da UC 

22.8. Assinar a pauta com nome legível e entregar nos SAAE. Coordenador da UC 

23. Proceder a reclamações ou sugestões de melhoria conforme 

procedimento PG.13, caso aplicável.  
Estudante 

24. Reunir os documentos de avaliação de cada estudante e enviar para 

arquivo no modelo MOD.43 de acordo com o PO.11. 
Coordenador da UC 

25. Preparar as classificações das UC de acordo com a escala europeia de 

comparabilidade de classificações de acordo com IT.29. 
de acordo com IT.29. 

26. Validar a escala europeia de comparabilidade de classificações (EECC) 

aplicável à UC e a correspondência das classificações finais à mesma.  
Coordenador da UC 

27. Identificar o sucesso e o insucesso de aprendizagem dos estudantes. Coordenador do curso 

28. Proceder à avaliação global da UC na plataforma PAVAP:  

28.1. Aferir com os docentes da UC os resultados mais relevantes 

expressos a partir dos dados da PAVAP; 

Coordenador da UC 28.2. Elaborar o relatório da UC e enviar ao coordenador do curso e ao 

coordenador da UCP (MOD.15). 

29. Concluir o «dossiê técnico-pedagógico do curso», relativa à UC (IT.10). 

 

VI – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 Regulamento dos laboratórios. 

 Regulamento dos estatutos especiais. 

 Normas de elaboração de dissertações, trabalhos projeto ou relatórios de estágios. 

 PG.09 – Gestão de infraestruturas e equipamentos. 

 PG.10 – Gestão documental. 

 PG.11 – Gestão de sistemas de informação. 

 PG.13 – Desempenho e melhoria. 

 PO.11 – Arquivo, transferência e eliminação de documentação. 

 IT.03 – Provas de avaliação. 

 IT.09 – Realização da dissertação/trabalho de projeto/estágio profissional. 

 IT.10 – Dossiê técnico pedagógico dos cursos. 
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 IT.29 – Cálculo da EECC. 

 MOD.03 – Declaração de tutores. 

 MOD.05 – Ficha de unidade curricular. 

 MOD.15 – Relatório de avaliação e melhoria da UC. 

 MOD.17 – Plano de disponibilidade para atendimento dos docentes aos estudantes. 

 MOD.18 – Plano de remediação do percurso académico. 

 MOD.43 – Arquivo de provas académicas. 

 MOD.138 – Registo manual de presença em aula. 

 

PO.03 - Elaborado por: GAQA 

 


