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FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

Critérios de Avaliação/Classificação 

De acordo com o ponto 5, do artigo 8º, do Regulamento da Formação em Contexto de Trabalho, o presente documento 

estabelece os critérios específicos a observar, bem como a forma de os operacionalizar, tendo em vista a atribuição da 

classificação final ou de cada uma das etapas da FCT. 

 

1. Classificação Final 

a) Considerando que o Monitor assume, neste contexto, o papel principal no acompanhamento do aluno 

formando, caberá à classificação por ele atribuída, o maior peso na classificação final. 

b) Assim, a classificação final da FCT ou de cada uma das etapas previstas no regulamento, será obtida pela 

seguinte fórmula: 

FCT = 0,9CM + 0,1CPO 

Em que: 

FCT = classificação da FCT, arredondada às décimas; 

CM = classificação atribuída pelo Monitor da entidade acolhedora da FCT; 

CPO = classificação atribuída pelo Professor Orientador. 

c) Nos casos em que a FCT seja composta por diversas etapas, a classificação final será obtida de acordo com o 

ponto 7, do artigo 8º, do Regulamento da FCT. 

 

2. Classificação atribuída pelo Monitor 

a) Para atribuição da sua classificação, o Monitor deverá ter em consideração os parâmetros e ponderações 

constantes na tabela seguinte. 

 

Domínio Parâmetro Peso 

Saber 

Aplicação de Conhecimentos Adquiridos 15% 

30% Aquisição de Novos Conhecimentos 10% 

Conhecimentos Evidenciados 5% 

Saber Fazer 

Autonomia (realização de tarefas sem ajuda) 10% 

50% 

Grau de Consecução das Tarefas Propostas 10% 

Qualidade de Trabalho 10% 

Rigor e Destreza 10% 

Ritmo de Trabalho 10% 

Saber Estar 

Aplicação das Normas de Segurança 4% 

20% 

Assiduidade e Pontualidade 4% 

Capacidade de Iniciativa 4% 

Empenho na Realização das Tarefas 4% 

Relacionamento Interpessoal 4% 
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b) O Monitor preencherá semanalmente, uma folha de registo de avaliação do formando, com base nos 

parâmetros indicados. 

c) No final da formação, o Monitor atribuirá a sua classificação preenchendo uma folha de igual teor, tendo em 

conta todas as avaliações semanais efetuadas. 

d) Todas estas folhas, bem como o registo de assiduidade e atividades será arquivada no dossier do monitor. 

 

3. Classificação atribuída pelo Professor Orientador 

 

a) A classificação atribuída pelo Professor Orientador resultará da apreciação dos relatórios semanais e finais do 

aluno formando e das reuniões de acompanhamento, de acordo com as alíneas seguintes. 

b) Na apreciação dos relatórios deverá ter em atenção os seguintes parâmetros e ponderações: 

 

Parâmetro Peso 

Conteúdo e correção do texto 80% 

Aspeto gráfico/estrutura do documento 15% 

Qualidade/adequação de outros meios  5% 

 

c) Nas reuniões de acompanhamento com o aluno formando, o professor Orientador colherá informações acerca 

do desenrolar da formação, nomeadamente das tarefas propostas, do grau de consecução dos objetivos, dos 

instrumentos utilizados, dos problemas surgidos e do modo como foram ultrapassados e dos 

produtos/resultados obtidos. 

d) Como resultado destas reuniões, atribuirá uma classificação, tendo em conta a clareza e o rigor técnico da 

exposição e a capacidade de argumentação, como mostra a tabela seguinte. 

 

Parâmetro Peso 

Clareza e rigor técnico 70% 

Capacidade de argumentação 30% 

 

e) Com base nas alíneas anteriores, a classificação final do Professor Orientador será atribuída de acordo com a 

fórmula seguinte: 

CPO = 0,9(0,8RF + 0,2MRS) + 0,1RA 

CPO = Classificação do Professor Orientador, arredondada às décimas; 

RF = classificação do Relatório Final; 

MRS = Média aritmética simples das classificações dos Relatórios Semanais; 

RA = Média aritmética simples das classificações atribuídas às intervenções do aluno nas reuniões de 

acompanhamento; 
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4. Escala qualitativa 

 

a) O Monitor e o Professor Orientador, atribuirão as suas classificações aos parâmetros indicados anteriormente, 

utilizando uma escala de 0 a 5 de acordo com a tabela seguinte. 

 

Quantitativa Qualitativa 

0 Não observável 

1 Fraco 

2 Insuficiente 

3 Suficiente 

4 Bom 

5 Muito Bom 

 

 

b) As classificações finais do Monitor e do Professor Orientador, na escala de 0 a 5, são depois convertidas para a 

escala de 0 a 20 valores através da multiplicação por 4 (quatro) das classificações atribuídas e o resultado final 

obtido de acordo com a fórmula indicada no ponto 1. 

 

 O Diretor de Curso 
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