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Artigo 1.º - Definição 

1. A organização pedagógica dos cursos de educação e formação assenta basilarmente no Conselho 

de Curso, que assume algumas das atribuições definidas por lei para a Equipa Pedagógica. As 

demais atribuições são assumidas pelos Conselhos de Turma. 

Artigo 2.º - Composição do Conselho do Curso de Educação e Formação 

1. O Conselho de Curso é composto pelos docentes e pelos técnicos especializados para formação 

que lecionam as disciplinas integradas no plano de estudos do curso, de cada ciclo de formação.  

2. Integram ainda o Conselho de Curso um docente da Educação Especial, a designar pelo órgão de 

gestão, bem como profissionais de orientação, professores acompanhantes da formação prática 

em contexto de trabalho e outros elementos que intervenham na preparação e concretização do 

curso. 

Artigo 3.º – Competências do Conselho do Curso de Educação e Formação 

1. Compete ao Conselho de Curso a organização, implementação e avaliação do curso, 

nomeadamente:  

a) A articulação interdisciplinar;  

b) O apoio à ação pedagógica dos docentes/formadores que a integram e a promoção do 

trabalho articulado no Conselho de Curso;  

c) O acompanhamento do percurso formativo dos alunos, em articulação com o Diretor de 

Curso e os Conselhos de Turma, promovendo o sucesso educativo e, através de um plano de 

transição para a vida ativa, uma adequada inserção no mundo do trabalho ou 

prosseguimento em percursos subsequentes;  

d) A elaboração de propostas dos regulamentos específicos da formação prática em contexto 

de trabalho e da Prova de Aptidão Final, os quais são homologados pelos órgãos 

competentes da escola e integrados no regulamento interno;  

e) A elaboração da Prova de Aptidão Final (PAF). 

2. Compete ainda ao Conselho de Curso definir o seu regimento interno, a elaborar ou rever, e 

enviá-lo ao Diretor para verificação da conformidade com o regimento de funcionamento da 

escola, nos primeiros 30 dias do mandato do Conselho. 

Artigo 4.º - Competências do Diretor do Curso de Educação e Formação 

1. O Diretor de Curso é responsável pela coordenação técnica e pedagógica do curso de educação e 

formação. 

2. São competências do Diretor de Curso: 

a) Convocar, presidir e coordenar as reuniões do Conselho de Curso, por sua iniciativa ou por 

determinação do Diretor, designadamente no momento de preparação e planificação do ano 

letivo; 

b) Proceder, sempre que necessário, à divulgação prévia de documentação que constitua base 

de trabalho de cada reunião do Conselho de Curso; 
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c) Analisar, em Conselho de Curso, as deliberações e os assuntos tratados em Conselho 

Pedagógico, atuando em conformidade; 

d) Assegurar a coordenação técnico-pedagógica do curso, de acordo com o disposto na alínea f) 

do ponto 2 do artigo 7.º do Despacho n.º 9752-A/2012, de 18 de julho; 

e) Assegurar a cooperação com todos os elementos do Conselho de Curso a fim de promover a 

articulação entre as diferentes componentes de formação, entre as diferentes disciplinas e, 

em articulação com o SPO ou profissionais de orientação; 

f) Assegurar tudo o que se relaciona com a preparação da formação prática em contexto de 

trabalho e com o plano de transição para a vida ativa (alínea e) do n.º 2, art.º 7º do 

Regulamento anexo ao Despacho Conjunto nº 453/2004, de 27 de julho, com as alterações 

introduzidas pelo Despacho n.º 12568/2010, de 4 de agosto, e Despacho n.º 9752-A/2012, de 

18 de julho); 

g) Acompanhar e coordenar os docentes nos trabalhos de planificação das atividades; 

h) Articular com o órgão de gestão e com as estruturas de coordenação pedagógica e 

orientação educativa;  

i) Verificar o cumprimento das horas de formação; 

j) Supervisionar todos os aspetos específicos do curso que são relevantes para o seu 

funcionamento; 

k) Definir as linhas orientadoras do processo ensino-aprendizagem que, seguindo o Projeto 

Educativo, traduzam a especificidade do curso; 

l) Elaborar e atualizar o inventário dos recursos e equipamentos do curso e zelar pela sua 

conservação; 

m) Fazer propostas ao Diretor para aquisição de materiais, bibliografia e equipamentos 

específicos para o curso; 

n) Promover a realização de materiais técnicos de apoio ao curso; 

o) Apoiar o Diretor de Turma, na sua ação junto dos alunos e na relação com os encarregados 

de educação; 

p) Acompanhar o ato das matrículas e assegurar o aconselhamento e integração dos alunos no 

curso; 

q) Promover o sucesso educativo dos alunos; 

r) Assegurar a articulação com os serviços com competência em matéria de apoio 

socioeducativo; 

s) Colaborar com o tutor da entidade enquadradora e com o acompanhante de estágio, no 

acompanhamento técnico-pedagógico e na avaliação do formando, durante a formação 

prática em contexto de trabalho; 

t) Integrar o júri da PAF;  

u) Fornecer à gestão pedagógica e financeira todos os dados relativos ao curso, necessários 

para a apresentação ao POCH; 

v) Integrar a equipa responsável pela elaboração dos horários; 

w) Colaborar com a Equipa de Comunicação e Divulgação da escola, planificando e dinamizando 

atividades de promoção da oferta formativa do respetivo curso; 
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x) Organizar atividades de intercâmbio nacional e internacional envolvendo docentes e alunos 

do seu curso; 

y) Organizar as visitas às escolas por parte de potenciais alunos; 

z) Apresentar ao Diretor um relatório crítico anual do trabalho desenvolvido; 

aa) Verificar a organização e atualização do dossiê técnico-pedagógico por ciclo de formação, 

que é supervisionado pelo Subdiretor; 

bb) Elaborar, conservar e arquivar digitalmente o dossiê do curso (de entre outros, 

convocatórias, atas, protocolos, relatórios) no dossiê técnico-pedagógico, sendo 

supervisionado pelo Subdiretor. 

Artigo 5.º - Recrutamento do Diretor do Curso de Educação e Formação 

1. A atribuição do cargo de Diretor de Curso é da competência do Diretor, ouvido o Conselho 

Pedagógico, preferencialmente de entre os docentes ou técnicos especializados para formação 

que lecionam as disciplinas da componente de formação tecnológica. 

Artigo 6.º - Mandato do Diretor do Curso de Educação e Formação 

1. O mandato do Diretor de Curso tem a duração de quatro anos escolares, acompanhando o 

mandato do Diretor.  

2. O mandato poderá cessar a pedido do próprio ou por decisão fundamentada do Diretor.   

Artigo 7.º - Funcionamento do Conselho do Curso de Educação e Formação 

1. O Conselho de Curso reúne, ordinariamente trimestralmente, nas datas agendadas no plano 

definido no início do ano letivo, e, extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo Diretor 

de Curso, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de 

funções, ou ainda por solicitação do Diretor. 

2. O Diretor de Curso exerce a sua função no âmbito da componente não letiva, sendo o número de 

tempos atribuídos para o exercício do cargo fixado anualmente, pelo Diretor. 

3. O Diretor do Curso de Educação e Formação deve cooperar com os Diretores dos Cursos do Ensino 

Profissional, por forma a assegurarem a articulação do trabalho dos Cursos que representam.  

4. Antes de cada reunião do Conselho Pedagógico, deve o Diretor de Curso consultar, via e-mail, os 

respetivos docentes, visando a sua auscultação quanto às várias áreas de formação que 

representam e assunção, por parte do Diretor de Curso, de posições representativas. 

5. Nos casos de ausência do Diretor de Curso por período igual ou superior a trinta dias, a sua 

substituição cabe ao docente designado pelo Diretor para o exercício dessa função.  

6. Caso o Diretor de Curso esteja impedido de exercer funções, o seu substituto tem direito ao 

mesmo tempo de redução, enquanto durar o impedimento do Diretor de Curso.  

Artigo 8.º - Reuniões do Conselho do Curso de Educação e Formação 

1. Para além de visarem o desenvolvimento das competências previstas no artigo 3.º, as reuniões do 

Conselho de Curso têm em vista: 
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a) Formalizar a articulação entre docentes, de modo a garantir o alcançar do perfil profissional 

estabelecido para o curso; 

b) Concretizar a articulação curricular entre as componentes de formação do curso numa 

lógica de trabalho transversal e interdisciplinar; 

c) Aprofundar as práticas colaborativas entre professores a nível de planificação e produção de 

materiais pedagógicos. 

2. As convocatórias para as reuniões do Conselho de Curso devem ser enviadas por correio 

eletrónico com a indicação inequívoca e objetiva dos assuntos e/ou matérias que constituem a 

ordem de trabalhos e com uma antecedência mínima de 48 horas, considerando-se desta forma 

os docentes devidamente convocados. As convocatórias são ainda afixadas na sala de professores 

e dadas a conhecer ao Encarregado Operacional pelo Subdiretor. 

3. Se a qualquer reunião do Conselho de Curso comparecerem metade ou menos de metade dos 

seus membros em efetividade de funções, esta será adiada para o segundo dia útil após a data 

prevista inicialmente, devendo deste facto o Diretor de Curso dar conhecimento aos membros 

em falta.  

4. As reuniões do Conselho de Curso são secretariadas em regime de rotatividade pelos professores 

que o integram. Em caso de falta do professor responsável pela realização da ata, esta será 

realizada pelo professor seguinte na lista, sendo que o professor que faltou retomará a sua 

posição nessa lista na primeira reunião seguinte em que estiver presente.  

5. As decisões ou deliberações são aprovadas por consenso ou por votação, não sendo possível a 

abstenção. Em caso de empate no número de votos, o Diretor de Curso exercerá voto de 

qualidade, salvo se a votação se tiver efetuado por escrutínio secreto.  

6. Com vista a uma maior abertura e celeridade na circulação da informação, no prazo de quarenta 

e oito horas, o secretário elabora a minuta da ata e deve enviá-la, por e-mail, para todos os 

membros presentes na reunião. Estes, num prazo de 24 horas, devem pronunciar-se sobre a 

mesma, propondo alterações, ajustamentos ou correções que serão devidamente integradas na 

ata. As alterações deverão ser dadas a conhecer, num prazo de 24 horas, a todos os membros, os 

quais, não se pronunciando contra, aprovam a ata.  

7. O Diretor de Curso envia, igualmente, a ata aprovada ao Subdiretor, que das informações 

relevantes que nela constam deve dar conhecimento, via e-mail, ao Diretor. 

8. A folha de presenças assinada no início da reunião será entregue, no dia útil seguinte ao da 

reunião, nos serviços administrativos da escola para efeito de registo de faltas.  

Artigo 9.º - Faltas às reuniões 

1. A falta a uma reunião de Curso corresponde a dois tempos letivos.  

Artigo 10.º - Calendarização das reuniões do Conselho de Curso do de Educação e Formação 

1. As reuniões do Conselho de Curso serão agendadas em dia e hora que não colida com qualquer 

outra atividade (letiva ou não letiva) ligada ao cumprimento do horário de trabalho, na escola, 

de nenhum dos docentes que integrem o Conselho de Curso.  
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2. As reuniões ordinárias do Conselho de Curso terão lugar de acordo com a calendarização 

constante do plano estipulado no início do ano letivo, tendo em conta os horários dos professores 

e a periodicidade prevista por este regimento. As datas previstas podem ser alteradas mediante 

a aprovação do Diretor.  

Artigo 11.º - Dossiê Técnico-Pedagógico do Conselho de Curso de Educação e Formação 

1. O dossiê técnico-pedagógico de Curso deve estar disponível para consulta na plataforma da 

escola.  

2. O Diretor do Curso deve proceder à colocação de material técnico-pedagógico definido como 

parte integrante do dossiê do Curso, atualizando-o e enriquecendo-o constantemente.  

3. No dossiê de Curso, de entre outros documentos, devem constar:  

d) Contactos dos docentes que compõem o Conselho de Curso;  

e) Documentos internos do Conselho de Curso, entre os quais o regimento interno, 

regulamentos da FCT e da PAF;   

f) Convocatórias e atas; 

g) Diretrizes emanadas do Conselho Pedagógico e/ou do Diretor (podendo ser constituída por 

extrato das minutas das respetivas atas);  

h) Planificações e relatórios correspondentes às atividades do Conselho de Curso que integram 

o Plano Anual de Atividades; 

i) Protocolos. 

Artigo 12.º - Disposições finais 

1. O presente regimento, se necessário, será revisto e retificado, anualmente.  

2. Os casos não previstos neste regimento serão regulados pela Lei Geral e normativos em vigor. 

3. O regimento entrará em vigor no dia seguinte ao da sua ratificação por parte do Diretor.  

 

 

 

 


