
 
 
  

REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO E CREDITAÇÃO PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO NA 
CARREIRA 

 
1. Avaliação 
 
Para obtenção de certificado de formação contínua os formandos terão que: 

a) cumprir os requisitos de assiduidade mínima (2/3 de presenças): 

b) No final da formação, entregar um pequeno dossiê reflexivo, que integre reflexões 

pessoais sobre três das temáticas abordadas nas jornadas. (Esse dossiê deverá conter 

registos de tipo memória reflexiva e conter entre 3 000 e 5 000 palavras). 

 

Os elementos mencionados na alínea b) serão avaliados quantitativamente numa escala de 1 a 

10 por parte de um Júri constituído por elementos da Comissão Científica. 

 
 
2. Entrega dos trabalhos para avaliação 
 
Os dossiês reflexivos deverão ser entregues em formato digital para o email: 

formacao.avancada@porto.ucp.pt e em suporte de papel até ao dia 10 de dezembro de 2018, 

no Gabinete de Estudos Avançados e Formação - Campus Foz; 

— ou — 

enviados por correio para a seguinte morada: 

Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional do Porto | Campus Foz 

A/C: Engª Cristina Crava 

Estudos Avançados e Formação 

Rua Diogo Botelho, 1327 

4169-005 Porto 

 
3. Critérios de avaliação 
 
A avaliação final (expressa de 1 a 10 valores) assentará nos seguintes critérios: 

Dossiê reflexivo: 

- Abordagem reflexiva de conteúdos e conceitos que tenham suscitado especial interesse e que, 

de alguma forma, ajudem a questionar e contextualizar as práticas dos formandos enquanto 

profissionais da educação (50%). 

- Capacidade de problematização dos temas abordados em articulação com a experiência 

profissional dos formandos (50%). 
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4. Certificação para efeitos de progressão na carreira 
 

As VI Jornadas da Pedagogia no Ensino Artístico Especializado da Música têm a duração de 13h 

e encontram-se acreditadas pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua com o 

nº de registo CCPFC/ACC-101388/18, atribuindo um certificado de formação contínua para 

professores do Ensino Artístico da Música, mediante a aplicação do disposto no artigo 9º do 

RJFCP, aos formandos que se encontrem nas seguintes condições: 

 

-  compareçam no mínimo a 2/3 do nº total de horas da formação; 

- respeitem as condições de avaliação previstas no presente regulamento, obtendo a 

classificação final mínima de 5 valores (Regular). 

 

A Comissão Organizadora, 

Porto, Outubro 2018 

 

Para mais informações contactar: 

Eng.ª Cristina Crava | Inês Almeida 

Tel.: 226 196 202 | formacao.avancada@porto.ucp.pt  
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