
 



 

2 
REG.001/01 

 

 

PREAMBULO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 

CAPÍTULO I. CONSIDERAÇÕES GERAIS………………………………………………….…………………………….………………………..……… 3 

 ARTIGO 1.º - OBJETO……………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 

 ARTIGO 2.º - DEFINIÇÕES……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 

 ARTIGO 3.º - FUNCIONAMENTO GERAL………………………………………………………………………………………………………….. 4 

 CAPÍTULO II. INSCRIÇÃO 4 

 ARTIGO 4.º -  REQUISITOS DE INSCRIÇÃO………………………………………………………………………………………………………. 4 

 ARTIGO 5.º - REQUISITOS DE SELEÇÃO E ADMISSÃO………………………………………………………………………………………. 4 

 ARTIGO 6.º - CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS E DEVOLUÇÕES………………………………………………………………………….  4 

CAPÍTULO III. DIREITOS E DEVERES 5 

 ARTIGO 7.º - DIREITOS DO FORMANDO…………………………………………………………………………………………………………. 5 

 ARTIGO 8.º - DEVERES DO FORMANDO………………………………………………………………………………………………………….. 5 

 ARTIGO 9.º - DIREITOS DO FORMADOR………………………………………………………………………………………………………….. 6 

 ARTIGO 10.º - DEVERES DO FORMADOR………………………………………………………………………………………………………… 6 

 ARTIGO 11º - DA ENTIDADE FORMADORA……………………………………………………………………………………………………… 7 

CAPÍTULO IV. ASSIDUIDADE 7 

 ARTIGO 12º - TIPOS DE FALTAS………………………………………………………………………………………………………………………. 7 

 ARTIGO 13º - FALTAS JUSTIFICADAS……………………………………………………………………………………………………………….. 7 

 ARTIGO 14º - FALTAS INJUSTIFICADAS……………………………………………………………………………………………………………. 8 

 ARTIGO 15º - INTERRUPÇÕES E POSSIBILIDADE DE REPETIR O CURSO…………………………………………………………... 8 

 ARTIGO 16º - EXCLUSÃO………………………………………………………………………………………………..………………………………. 8 

CAPÍTULO V. AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO  8 

 ARTIGO 17.º - CRITÉRIOS E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ……………………………………………..… 8 

 ARTIGO 18.º - AVALIAÇÃO DE REAÇÃO ………………………………………………………………………………………………………….. 9 

 ARTIGO 19.º - AVALIAÇÃO PÓS-FORMAÇÃO ………………………………………………………………………………………………….. 9 

 ARTIGO 20.º - REUNIÕES DE CAMPANHAMENTO………………………………………………………………………………………….. 9 

 ARTIGO 21.º - CERTIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO………………………………………………………………………………………………… 10 

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE FORMATIVA 10 

 ARTIGO 22.º - COORDENAÇÃO/GESTÃO DA FORMAÇÃO AVALIAÇÃO DE DIAGNÓSTICO……………………….………. 10 

 ARTIGO 23.º - COODENADOR PEDAGÓGICO ………………………………………………………………………………………….……… 10 

 ARTIGO 24.º - FORMADORES ………………………………………………………………………………………………………………………… 11 

 ARTIGO 25.º - RECLAMAÇÕES ……………………………………………………………………………………………..………………………… 11 

CAPÍTULO VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS……………………………………………………………………………………………………………….. 11 

 



 

3 
REG.001/01 

 

PREAMBULO 

O Instituto MB. Lda., foi constituído em 19 

de outubro de 2016 na Conservatória 

Comercial de Viana do Castelo e encontra-se 

situado no Rua António Machado Vilas Boas, 

nº 202 - 4900-503 Viana do Castelo.  Este 

surgiu com o objetivo de disponibilizar um 

conjunto de serviços orientados para as 

seguintes áreas de negócio: 

 Prestação de um conjunto de serviços na 

área da saúde: fisioterapia, optometria, 

massagem terapêuticas, hidroterapia, 

acupuntura, psicomotricidade, Pilates e 

Pilates Clinico, Yoga, terapia ocupacional e 

terapia da fala, massagem médica, treino 

personalizado, nutrição e diatética, 

reabilitação. 

 Serviços de Psicologia (orientação 

vocacional); 

 Formação profissional; 

 Centro de explicações e de Ocupação de 

tempos livres 

Neste sentido, atendendo às áreas de 

intervenção e aos procedimentos internos, 

bem como ao rigor e organização que 

devem presidir ao desenvolvimento das 

intervenções formativas, o presente 

regulamento pretende tornar claras as 

regras de funcionamento do Instituto MB, 

assim como regular a participação adequada 

de todos intervenientes promovendo uma 

atuação transparente que previna eventuais 

equívocos e conflitos.  

Este documento enquadra a atuação da 

entidade ao nível da formação profissional 

em termos globais, podendo ser 

complementado, em determinadas áreas 

por outros documentos mais específicos. 

 

 

 

 

CAPÍTULO I -  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

      Artigo 1.º - Objeto 

 O presente regulamento estabelece as 

regras que regulam a atividade formativa 

promovida pelo Instituto MB. Lda. adiante 

designada por Entidade Formadora.   

Artigo 2.º - Definições 

No presente regulamento utilizam-se os 

seguintes termos:   

 

a)curso: estrutura curricular com 

determinado conteúdo programático que 

pode dar origem a um conjunto de ações 

com os mesmos objetivos e a mesma 

duração;   

b)ação de formação profissional (ou, 

apenas, ação): atividade concreta de 

formação inserida em determinado curso;   

c)Entidade formadora: entidade certificada 

pela DGERT - Direção-Geral do Emprego e 

das Relações de Trabalho nas seguintes 

áreas de educação e formação: 

d)formando:  indivíduo que esteja inscrito e 

participe em ações de formação profissional 

promovidas ou realizadas pelo Instituto MB; 

e)formador: profissional que, na realização 

de uma ação de formação, efetua 

intervenções teóricas ou práticas para 

grupos de formandos, prepara, desenvolve e 

avalia sessões de formação, utilizando 

adequados aos conteúdos programáticos e  

objetivos da curso, recorrendo às 

competências técnico pedagógicas. 
  

 Artigo 3.º - Funcionamento geral 

1. Os locais e horários de realização da 

formação e respetivos cronogramas são 

definidos antecipadamente pelo Instituto 

MB sendo devidamente comunicado aos 
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formandos e formadores antes do início da 

ação de formação. Contudo, por 

impossibilidade superveniente, ou por 

acordo entre as partes, os horários, locais de 

realização da formação e respetivos 

cronogramas podem, excecionalmente, 

sofrer alterações, sendo tal facto 

comunicado aos formandos e formadores 

com a antecedência que for possível em 

função do motivo que determinou a 

alteração.   

 2. A ação de formação, uma vez iniciada, 

decorrerá continuamente conforme o 

cronograma, podendo ser interrompida, nas 

seguintes situações: 

a) em período de férias, no mês de agosto, 

desde que antecipadamente previsto na 

planificação inicial da ação;   

b)em caso de desistência de uma 

percentagem de formandos igual ou 

superior a 45%, daqueles que iniciaram a 

ação de formação;  

c) em caso de situações extraordinárias e de 

absoluta impossibilidade de previsão. 

 

CAPÍTULO II - INSCRIÇÃO 

Artigo 4.º - Requisitos de Inscrição 

 1. Os formandos de cada ação deverão 

preencher os requisitos definidos para a 

frequência da ação de formação em que se 

pretendem inscrever. Neste sentido, 

estipulamos que:   

a)nas ações de formação profissional 

financiadas os formandos deverão 

preencher os requisitos definidos no âmbito 

do regulamento específico do programa 

operacional de apoio ao respetivo projeto 

   de formação; 

b) nas ações de formação profissional não 

financiadas os formandos deverão 

preencher os requisitos estipulados pela 

entidade formadora, oportunamente 

divulgados e comunicados aos interessados.   

Artigo 5.º - Requisitos de seleção e admissão 

1.Nas ações de formação financiadas a 

seleção dos formandos será feita com base 

nos requisitos definidos no regulamento 

especifico do programa operacional em que 

se enquadra o projeto de formação; 

2.Nas ações de formação não financiadas a 

seleção dos formandos segue os seguintes 

passos: i) análise da informação que consta 

na ficha de inscrição; ii) Análise curricular; iii) 

comprovativo da sua situação profissional 

(se aplicável).  

3.A decisão resultante do processo de 

seleção será comunicada por telefone, até 8 

dias antes do início do curso.  

 4. Quando o número de inscrições 

ultrapassar o limite permitido por curso, as 

inscrições serão colocadas 

automaticamente em lista de espera.   

Artigo 6.º - Condições de pagamentos e 

devoluções 

1. Nas ações de formação em que exista 

valor de inscrição o pagamento deverá ser 

efetuado obrigatoriamente pelos 

formandos no ato da inscrição.  

2. Nos cursos de formação profissional com 

duração igual ou inferior a 20 horas aplica-se 

o pagamento a pronto; 

3. Nos cursos de formação profissional com 

duração superior a 20 horas aplica-se o 

pagamento a pronto ou faseado, em 

conformidade com as orientações definidas 

na divulgação dos cursos. 
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 4. A inscrição só se considera formalizada 

após o pagamento da totalidade do valor nas 

situações de pronto e do pagamento e após 

o pagamento da 1ª prestação relativa aos 

cursos com duração superior a 20 horas 

(pagamento faseado); 

5. Em caso de pagamento faseado, as 

diferentes prestações deverão ser pagas até 

ao dia 8 de cada mês; 

4. Em caso de incumprimento dos prazos 

estipulados aplicar-se-á, uma taxa de 10€ 

(dez euros); 

 3. No caso de cancelamento de inscrições já 

formalizadas, deverá o mesmo ser 

comunicado por escrito à entidade 

formadora. Nestes casos, o valor pago será: 

a) devolvido na totalidade se a comunicação 

ocorrer até 10 dias antes do inicio da ação e 

que não comprometa o arranque da ação 

(nº mínimo de formados exigido); 

b) não será devolvido se a comunicação 

ocorrer passados os 10 dias anteriores ao 

início da ação e comprometa o arranque da 

ação.  

4. Em caso de adiamento da ação por fatores 

inimputáveis à entidade formadora, os 

prazos indicados no número anterior 

referem-se à data inicialmente prevista para 

o início da formação.  

5. Em caso de cancelamento do curso por 

iniciativa da entidade formadora, 

independentemente do prazo a que tal facto 

seja comunicado, haverá devolução da 

totalidade da inscrição paga pelo formando.  

  

 

CAPÍTULO III - DIREITOS E DEVERES 

Artigo 7.º - Direitos do formando 

1. Receber a formação em harmonia com os 

programas estabelecidos e aprovados 

previamente para o curso.  

2.Receber nos termos legalmente 

estabelecidos, caso existam, os subsídios de 

formação previstos para a ação e 

mencionados no contrato de formação, 

designadamente a Bolsa de Formação, 

Subsídio de Alimentação e Subsídio de 

Transporte: 

a)no final da ação, por transferência 

bancária, nos cursos financiados de curta 

duração, destinados a ativos empregados e 

desempregados.  

3. Obter gratuitamente, no final da ação, um 

certificado comprovativo da respetiva 

frequência/ aproveitamento, emitido nos 

termos da legislação aplicável.  

 4. Receber a documentação relativa à ação, 

nomeadamente textos de apoio e/ou 

manuais, e, ainda, outro material didático 

que a entidade formadora considere 

necessário ao desenvolvimento da 

formação.  

 5. Recusar a realização de atividades que 

não se insiram no objeto de curso.  

 6. Apresentar reclamação sobre qualquer 

aspeto ou situação referente ao processo 

formativo, onde a entidade formadora ou o 

pessoal ao seu serviço não tenham 

procedido de acordo com as regras 

estabelecidas, designadamente no presente 

regulamento ou em qualquer normativo 

legal aplicável, obstando ao bom 

funcionamento da relação entre o 

Formando e a entidade formadora.   

Artigo 8.º - Deveres do formando 
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1. Frequentar com assiduidade e 

pontualidade a ação de formação, 

registando a sua presença nas folhas de 

assiduidade. 

2. Tratar com urbanidade e civismo os 

formadores, a entidade formadora, seus 

representantes, trabalhadores e demais 

colaboradores.  

3. Utilizar com cuidado e zelar pela 

conservação das instalações, equipamentos 

e bens que lhe sejam confiados durante a 

formação.  

4.  Comunicar por escrito qualquer 

alteração aos dados fornecidos no ato de 

inscrição, no prazo máximo de 10 dias, a 

contar da data da respetiva ocorrência.  

5.  Abster-se da prática de qualquer ato do 

qual possa resultar descrédito da ação de 

formação ou prejuízo para a entidade 

promotora/formadora.  

6.  Informar a entidade 

promotora/formadora sempre que o 

formando se encontre a receber subsídio 

de desemprego, apresentando o 

comprovativo respetivo.  

7.  Prestar as provas de avaliação de 

conhecimentos que venham a ser 

solicitadas pelos respetivos formadores, 

colaborando, de forma ativa, no processo 

de avaliação da formação.  

8.  Avisar previamente, sempre que 

possível, das faltas apresentando a 

devida justificação no primeiro dia em 

que regresse à formação, cabendo à 

entidade formadora a aceitação ou 

recusa dos comprovativos apresentados. 

9. Apresentar justificação em caso de 

desistência da ação de formação, 

podendo incorrer na inibição de 

frequência de futuras ações de 

formação, se assim não o fizer. 

Artigo 9.º - Direitos do formador 

1. Ser devidamente informado quanto aos 

conteúdos programáticos e demais 

informação técnico-pedagógica relativa aos 

cursos que ministre.  

 2.Ser informado acerca do presente 

regulamento, bem como outras normas 

internas que regulamentem a sua atividade.  

 3.No caso de ações financiadas, ser devidamente 

informado acerca de todas as exigências específicas 

em termos técnicos pedagógicos e regulamentares.  

 4. Ser informado antecipadamente de 

qualquer alteração sobre as regras de 

funcionamento das ações.  

 5. Ver respeitado pela entidade formadora 

o teor das cláusulas contratuais 

estabelecidas no contrato, designadamente 

o pagamento dos honorários que forem 

objeto de contrato nos prazos estipulados.   

Artigo 10.º - Deveres do formador 

 1. Desenvolver as dinâmicas de formação 

adequadas, de acordo com os conteúdos 

programáticos aprovados para o curso, de 

forma a favorecer o desenvolvimento da 

aprendizagem e a aquisição de 

competências definidas nos objetivos do 

curso.  

 2.Desempenhar ativamente as suas 

funções, disponibilizando aos formandos 

textos, manuais e outros elementos de 

apoio didático (guias de aprendizagem, 

bibliografia, casos práticos, exercícios), mais 

adequados.  

 3. Manter os conteúdos programáticos e a 

bibliografia das ações permanentemente 

atualizados.  

 4. Avaliar os resultados das ações em que 

participou.  
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 5. Preencher os sumários, de todas as horas, 

em cada sessão de formação.  

 6. Verificar o correto registo das presenças 

dos formandos em cada sessão.  

 7.  Ser pontual; 

 8. Manter a entidade formadora informada 

quanto ao desenvolvimento da ação.  

 9. Responsabilizar-se pela gestão e uso 

adequado dos recursos utilizados na 

formação.  

 10. Respeitar o presente regulamento, bem 

como outras normas internas.  

 11. Elaborar o “Manual de Formação” e 

outros suportes pedagógicos do respetivo 

Módulo de Formação.  

 12. Colaborar com a entidade formadora 

nas atividades de avaliação da formação. 

Artigo 11.º - Da entidade formadora 

1. Compete ao Instituto MB, Lda., no papel 

de entidade formadora:  

a) Gerir e controlar o desenvolvimento das 

ações formação;   

b) Zelar pela boa realização da formação, 

visando o alcance dos objetivos propostos e 

implementar medidas de melhoria contínua 

com vista a assegurar a qualidade do serviço 

prestado;   

c) Colocar à disposição dos Formandos e 

demais intervenientes no processo 

formativo impressos próprios para a 

apresentação de reclamações, aceitar 

eventuais reclamações, bem como proceder 

à sua análise e resposta ao queixoso, de 

acordo com o procedimento descrito no 

ponto 10.   

2.  O Instituto MB, Lda. reserva-se o direito 

de solicitar aos Formandos e Formadores 

informações adicionais, necessárias, que 

permitam o adequado desenvolvimento, 

gestão e avaliação das ações promovidas.   

  

CAPÍTULO IV -  ASSIDUIDADE 

Artigo 12.º - Tipos de faltas 

1. As faltas podem ser justificadas ou 

injustificadas.  

 2. Para efeitos de justificação das faltas 

serão aplicadas as mesmas normas vigentes 

no Código do direito de trabalho. 

3. Deverão solicitar na entidade formadora o 

modelo relativo à justificação de faltas 

anexando o devido comprovativo (se 

aplicável) 

Artigo 13.º - Faltas justificadas 

1. As faltas justificadas originam perda dos 

benefícios legalmente estabelecidos quando 

ultrapassarem 5% do número de horas 

totais de formação.  

 2. Consideram-se faltas justificadas:  

a) as dadas por motivo de casamento, até 

onze dias seguidos, excluindo os dias de 

descanso intercorrentes;  

 b)as motivadas por falecimento do cônjuge, 

parentes ou afins, nos termos do Código do 

Trabalho; 

 c)as motivadas pela prática de atos 

necessários e inadiáveis, no exercício de 

funções em associações sindicais ou 

instituições de previdência e na qualidade 

de delegado sindical ou membro de 

comissão de trabalhadores;   

d) as motivadas pela prestação de provas em 

estabelecimento de ensino oficial;   
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e)as motivadas por impossibilidade de 

frequentar a formação por facto que não 

seja imputável ao Formando, 

nomeadamente doença, acidente ou 

cumprimento de obrigações legais, ou a 

necessidade de prestação de assistência 

inadiável a membros do seu agregado 

familiar;   

f)as prévia ou posteriormente aceites pelo 

coordenador da ação.   

Artigo 14.º - Faltas injustificadas 

1. As faltas injustificadas dão direito à perda 

dos benefícios legalmente previstos.  

 2. Consideram-se faltas injustificadas todas 

as que não constem do artigo anterior. 

 

Artigo 15.º - Interrupções e possibilidade de 

repetição de cursos 

1. As interrupções da formação podem 

ocorrer em qualquer momento da 

formação e deverá ser sempre justificada, 

por comunicação escrita, junto da 

entidade formadora através do modelo 

especifico para este efeito; 

1. Aquando da desistência, o formando que 

frequente uma formação de caracter não 

financiada, perde o direito à devolução dos 

valores entretanto pagos. No caso da 

formação financiada os formandos 

perdem o direito a qualquer regalia 

associada. 

2. Os formandos poderão repetir a ação 

numa nova edição, desde que contactem 

previamente a entidade formadora da sua 

intenção e desde que a entidade 

formadora abra uma nova edição. 

Artigo 16.º - Exclusão 

 1.Para efeitos de certificação com 

aproveitamento e atribuição dos benefícios 

legalmente estabelecidos, o formando não 

deverá no final da ação exceder em faltas, 

5% das horas de formação ministradas.  

 2. Um total de cinco faltas injustificadas 

consecutivas ou dez faltas injustificadas 

intercaladas dará direito à exclusão da 

formação.  

 3. O formando poderá ser obrigado a 

devolver os montantes recebidos por 

motivo de frequência da formação, sempre 

que apresente documentos ou preste 

declarações falsas, abandone a ação de 

formação sem prévio aviso, ultrapasse o 

limite de faltas fixado ou revele clara e 

insistentemente falta de interesse pela 

formação.   

 

CAPÍTULO V -  AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

Artigo 17.º -  Critérios e métodos de 

avaliação das aprendizagens  

1.A avaliação dos conhecimentos prévios e 

expectativas (avaliação diagnóstico) ocorre 

antes da ação, para ajustar objetivos, 

conteúdos, técnicas e métodos e constituir 

grupos de formandos homogéneos em 

conhecimentos a partida; 

2. Esta é realizada no início de cada ação de 

formação não tendo qualquer intenção 

classificativa.  

3. A avaliação continua dos conhecimentos 

ocorre durante a realização da ação 

(avaliação formativa) e tem como objetivo 
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avaliar se os formandos estão a progredir no 

seu processo de formação permitindo aos 

formadores eventuais reajustamentos ao 

longo do percurso formativo. Os métodos de 

avaliação e respetivas ponderações 

encontram-se definidos no programa de 

formação de cada ação, devendo o 

formador respeita-los. 

4. A avaliação de conhecimentos adquiridos 

ocorre no final da ação (avaliação sumativa) 

e tem como objetivo determinar se os 

formandos atingiram os objetivos definidos 

para a ação em questão. Os métodos de 

avaliação e respetivas ponderações 

encontram-se definidos no programa de 

formação de cada ação, devendo o 

formador respeita-los. 

5.Esta avaliação será expressa 

quantitativamente numa escala de 1 a 20 e 

resultará da média ponderada dos critérios 

e ponderados definidas no programa de 

formação. 

Artigo 18.º - Avaliação da Reação  

1.Materializada através da aplicação de 

inquéritos por questionário, de conversas 

exploratórias com os formandos e de 

momentos de reflexão.  

2. Pretende-se conhecer em detalhe qual o 

nível de satisfação dos clientes/ formandos 

com a formação ministrada, seja no que se 

refere aos conteúdos programáticos, ao 

desempenho do formador, à atitude da 

entidade formadora e aos recursos postos à 

disposição da formação, à aplicação dos 

conhecimentos adquiridos e das 

competências desenvolvidas em contexto 

de trabalho.  

 3. A avaliação da satisfação dos/as 

formandos/as ocorre no final de cada 

módulo ou no final da ação̧ de formação e 

visa avaliar o grau de satisfação em relação 

ao processo formativo. É realizada por 

recurso aos seguintes instrumentos:  

a) Avaliação do Desempenho do Formador – 

visa avaliar o grau de satisfação dos/as 

formandos/as no que respeita ao/à 

formador/a do módulo/ação avaliando os 

seus conhecimentos técnicos demonstrados 

e capacidades pedagógicas e profissionais;  

b) Avaliação da Acão̧ de Formação – visa 

avaliar o grau de satisfação global dos/as 

formandos/as no que respeita à ação / 

módulo de formação, bem como avaliar a 

carga horária da ação e os materiais 

pedagógicos utilizados.   

Artigo 19.º - Avaliação pós-formação 

 1. Após a conclusão da formação, 

decorridos seis meses, os formandos são 

contactados para responder a um inquérito 

por questionário, com o objetivo de se 

avaliar a empregabilidade, a eficácia do 

processo formativo, a transposição dos 

conhecimentos adquiridos e das 

competências desenvolvidas em contexto 

de formação para o contexto profissional, a 

participação noutras ações de formação que 

indicie uma atitude de participação em 

formação ao longo da vida.  

 2. No caso de se tratar de formandos ativos 

empregados e o cliente for a empresa 

empregadora, procede-se à auscultação dos 

empresários/gestores, através de 

entrevista, relativamente ao impacto da 

formação no contexto do desempenho 

profissional nas empresas, após o período 

de seis meses decorridos sobre o fim da 

intervenção formativa.  

Artigo 20.º - Reuniões de Acompanhamento 
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 1. A equipa da formação reúne com uma 

periodicidade mensal para realizar o 

acompanhamento e a monitorização da 

atividade formativa e planear as atividades 

para o período seguinte.  

 2. O/A coordenador(a) da ação de formação 

assegura o acompanhamento diário dos 

formandos, e realiza reuniões em grupo 

e/ou individuais em diferentes momentos 

do processo formativo para aferir sobre o 

grau de satisfação, o grau de concretização 

dos objetivos de aprendizagem, as 

sugestões de melhoria, a resolução de 

problemas que inevitavelmente surgem ao 

longo da formação, a coesão grupal, entre 

outros.  

 3. A equipa técnico-pedagógica reúne 

mensalmente para realizar o 

acompanhamento e a monitorização da 

execução da ação de formação e para 

delinear estratégias de correção e de 

melhoria contínua do processo formativo.  

 4. A Formação em Contexto de Trabalho 

implica a realização de uma reunião para 

elaboração do plano de trabalhos a 

desenvolver e apresentação do Formando à 

Empresa, uma reunião de acompanhamento 

mensal e uma reunião final de avaliação.  

 

Artigo 21.º - Certificação da formação 

1. Os Certificados são extraídos da 

Plataforma SIGO – Sistema de Informação e 

Gestão da Oferta Educativa e Formativa nas 

tipologias: Cursos de Educação e Formação 

de Adultos, Formação Modular Certificada 

ou Outra Formação Profissional.   

 2. O Formando que não obtiver certificado 

de aproveitamento é dado como desistente 

na Plataforma SIGO, mediante o motivo da 

desistência.   

 

CAPÍTULO VI -  FUNCIONAMENTO DA 

ATIVIDADE DE FORMAÇÃO 

 

Artigo 22.º - Coordenação/Gestão da 

Formação 

1.O Coordenador/Gestor da ação de 

formação é aquele que assegura as funções 

de supervisão na organização da formação, 

no apoio à ação pedagógica dos Formadores 

e Tutores e no acompanhamento da 

progressão dos Formandos.   

2.Desempenha ainda as seguintes funções:  

a)Calendarizar as datas e horário de 

realização da formação;   

b)Providenciar todos os equipamentos e 

espaços necessários à boa realização das 

intervenções formativas;  

c)Recrutar e selecionar os Formadores para 

cada ação de formação;   

d)Intervir no recrutamento e seleção de 

Formandos de acordo com as orientações 

do Responsável da Formação;   

e)Prestar todos os esclarecimentos sobre o 

processo formativo a Formandos, 

Formadores, bem como outros 

intervenientes;   

f)Recolher, organizar e arquivar toda a 

informação referente ao processo 

formativo.  

Artigo 23.º - Coordenador Pedagógico 

1.É o elemento responsável pela 

coordenação técnica e pedagógica da(s) 

formação(ões) e/ou curso(s), indicadas pelo 

gestor da formação.  

2.Desempenha ainda as seguintes funções:  

a)Elaborar o programa de formação, 

assegurando a definição dos conteúdos 
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programáticos em conjunto com todos os 

formadores;  

b)Garantir condições técnicas para 

operacionalizar o plano da formação/curso 

responsável; 

c)Informar os elementos do corpo docente 

sobre as suas obrigações e sobre o 

regulamento do curso, e outros aspetos 

relativos à execução da formação;  

d)Assegurar a elaboração, aplicação e 

análise do diagnóstico específico de 

necessidades;  

e)Manter-se informado do decorrer das 

sessões formativas orientadas pelos 

formadores, acerca da forma como estas 

estão a decorrer, intervindo sempre que 

necessário;  

f)Assegurar a avaliação do(s) formador(es) 

sob a sua responsabilidade, concretizando 

auditorias às sessões formativas;   

g)Controlar a assiduidade dos Formandos e 

Formadores, efetuar os respetivos registos e 

efetuar o processamento dos apoios aos 

Formandos, quando existam;  

h)Aplicar o modelo de avaliação dos 

formandos do(s) curso(s) da sua 

responsabilidade, previsto(s) no(s) plano(s) 

do(s) curso(s), e respetiva análise dos 

resultados; i) Em colaboração com o 

coordenador/gestor da formação, produzir 

e avaliar o relatório do curso/formação 

responsável.  

Artigo 24.º - Formadores 

1. Os formadores podem ser internos ou 

externos em relação à entidade formadora.  

 2. No caso de formadores externos, sempre 

que sejam contratados pela entidade 

formadora, deve o contrato de prestação de 

serviços ser reduzido à forma escrita. 

3. O formador deverá respeitar 

rigorosamente os horários da formação, 

sendo assíduo e pontual.   

 4. Em caso de falta, o formador deve 

comunicar à entidade formadora com a 

máxima antecedência possível, salvo 

situações manifestamente imprevisíveis, de 

modo a que se possa proceder à sua 

substituição e os formandos possam ser 

informados das alterações ao cronograma. 

 5. Os direitos e deveres previamente 

apresentados aplicam-se a formadores com 

contrato de trabalho ou prestadores de 

serviços. 

Artigo 25.º - Reclamações 

1. A reclamação do cliente e do formando 

deve ser oficializada através do endereço 

eletrónico reclamacao@institutomb.pt, 

formulário próprio disponível na página da 

internet ou através do livro de reclamações.  

 2. Por cada reclamação recebida, o Instituto 

MB procede à abertura de uma Ficha de Ação 

de Melhoria que visa identificar as causas e 

soluções para a situação em análise.  

 3. A instituição possui Livro de Reclamações 

que deverá sempre ser disponibilizado 

quando solicitado. O Livro de Reclamações 

encontra-se disponível na sede do Instituto 

MB.  

4.  A utilização do livro de reclamações 

pressupõe o envio no prazo de dez dias úteis 

do original para a entidade competente 

(ASAE) e a entrega do duplicado ao 

reclamante.  

CAPÍTULO VII -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 1. Estas normas regulamentam a atividade 

formativa da empresa, não obstando à 
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aplicação de outras normas internas 

aplicáveis à mesma atividade.   

 2. Em caso de questões omissas no presente 

regulamento, aplicam-se os normativos legais 

em vigor que regulamentem a formação 

profissional em Portugal ou na União 

Europeia.   

3. Este regulamento poderá ser revisto, 

atualizado ou alterado, devendo a entidade 

formadora dar de tal facto conhecimento 

aos restantes intervenientes na formação, 

nomeadamente Formandos e 

Formadores. 

Despacho  

Elaborado pela equipa de formação, sob a 

coordenação do Gestor de Formação em 

14 de fevereiro de 2017 

Aprovado em reunião de Direção em 14 

de fevereiro de 2017 

Viana do Castelo, em 14 de fevereiro de 

2017 

  

A Gestora de Formação 

          Sara Cláudia Vieira Moreira 

 


