
REGULAMENTO DE AVALIACAO 

Artigo 61 

(Definição e objectivo de avaliação) 

1. A avaliação ė uma componente fundamental do processo de ensino e 

aprendizagem que permite analisar criticamente os resultados de acção formativa e 

tomar decisões, visando promover o desenvolvimento de competências, melhorar a 

qualidade de ensino e o sistema educativo. 

2. A avaliação incide sobre os resultados de aprendizagem, critérios e desempenho 

e âmbitos de aplicação correspondentes a um determinado modulo ou disciplina 

correlacionados a competências definidas nos programas de ensino para diversas 

áreas de qualificação.  

3. Objectivos de avaliação  

a). Recolher evidências da aquisição de conhecimentos, capacidades, habilidades 

por parte dos formandos; 

b). Informar ao formador sobre o seu desempenho e fornecer subsídios para o 

trabalho pedagógico subsequente. 

c) Apoiar o processo educativo de modo a sustentar a eficácia dos programas de 

ensino e o sucesso instituição, permitindo o reajuste curricular da instituição de 

formação e da turma, nomeadamente quanto a selecção de metodologias e recursos 

em função das necessidades educativas. 

d) Contribuir para melhoria da qualidade do sistema educativo, possibilitando a 

tomada de decisões para o seu aperfeiçoamento e promovendo uma confiança social 

no seu funcionamento.  

Artigo 62 

(Conselho de Avaliação) 

1. O conselho de avaliação e constituído por: 

a). Director da Instituição, que preside o Conselho 

b). O Director Pedagógico, que poderá presidir o Conselho por delegação;  

c). Coordenadores dos Departamentos;  

d). Directores do cursos; 

f). Formadores; 

g). Supervisores de estagio; 

h). Outros quadros, sempre que necessário 



Artigo 63 

(Sessões do Conselho de Avaliação) 

O Conselho de avaliação  reúne-se: 

1. Mensalmente: em conselho de avaliação parcial/final dos módulos para apreciar o 

aproveitamento académico, comportamento e decidir sobre a passagem escolar de 

cada aluno; 

2. Trimestralmente: Em conselho de avaliação parcial, para apreciar as conclusões 

mensais dos conselhos do curso, sobre o aproveitamento, comportamento e decidir 

sobre a passagem escolar de cada aluno. 

3. Semestralmente: Em conselho de avaliação final do semestre, para decidir a 

passagem escolar de cada aluno 

4. Final do Curso em conselho de avaliação final, para apreciação global de 

desenvolvimento por fase e decidir sobre a aprovação do aluno do curso 

5.Sempre que for necessário e sob convocação do Presidente. 

 

Artigo 64 

(Modalidades de Avaliação) 

As modalidades de avaliação são seguintes 

a) Diagnóstica; 

a) Formativa; 

b) sumativa e; 

c) Aferida. 

Artigo 65 

(Avaliação Diagnóstico) 

1. A avaliação de diagnóstica permite constatar se o aluno possui ou não os pré-

requisitos ou seja, conhecimentos, capacidades, habilidades e atitudes 

imprescindíveis para novas aprendizagens 

2.Esta avaliação realiza-se geralmente no inicio de novas abordagens e possibilita 

detectar problemas, solucionando-os de forma a garantir a aprendizagem dos alunos. 

Artigo 66 

(Avaliação Formativa) 

1. A avaliação formativa realiza-se ao longo do programa de aprendizagem com 

objectivo de proporcionar feedback sobre o progresso do estudante assim como 

orientar o formador na realização da sua actividade  docente. Esta avaliação não ė 



tomada em consideração na decisão final onde se indica se o Candidato alcançou ou 

não os resultados de aprendizagem do modulo 

2. A avaliação formativa possibilita aplicar medidas educativa de orientação e 

supervisão das dificuldades de formando, contribuindo para melhorar o processo de 

ensino aprendizagem e o sucesso do formando 

Artigo 67 

(Avaliação sumativa) 

1. Avaliação sumativa visa classificar o aluno no fim de uma sequência de ensino 

podendo esta sequência se uma unidade, um conjunto de unidades, um programa no 

seu conjunto, uma classe ou um ano. 

2. A avaliação sumativa visa certificar se o formando alcançou as unidades de 

competências definidas no modulo/programa ou qualificação e fornecer provas do seu 

alcance aos formandos, empregados e as instituições educacionais e órgãos 

reguladores. 

3. A avaliação sumativa de cada aluno poderá ser realizada individualmente ou em 

grupo de acordo com o definido no programa de formação de cada curso. 

4.Todos os módulos/disciplinas contemplam avaliação parcial teórica e prática (ACS 

e ACPs):  

a) . A quantidade das ACPs são  especificadas nos planos temáticos constantes 

dos currículas e variam de acordo com a carga horária e do carácter de cada 

modulo/disciplina; 

b) No caso em que o número das ACPs não estiver especificado nos curricula, 

deverá ser feita uma ACP no fim de cada unidade temática ou no fim de 20 

horas de lectivas; 

c) Os módulos disciplinas que contenham mais de uma ACP, a ACP seguinte 

poderá integrar até 25% dos conteúdos avaliados na ACP anterior; 

5. Os instrumentos de avaliação deverão ser elaborados tendo em conta: 

a)  O programa do modulo/Disciplina; 

b)  A fase da disciplina/modulo que se avalia: teoria, prática laboratorial ou prática 

no campo de estágios; 

c) As Competências técnicas que o aluno deve adquirir em cada fase. 

Artigo 68 

(Avaliação Aferida) 

1. Avaliação aferida destina-se a recolher dados sobre o desenvolvimento do 

currículo, verificar o nível de desenvolvimento de competências de alunos tomada de 

decisões no sentido de melhorar a qualidade de aprendizagem 



2. A avaliação aferida e utilizada no momento em que se pretende avaliar o sistema 

de ensino, a nível Nacional, regional, visando, em especial, os despectivos resultados 

curriculares e procedimentos adaptados, segundo padrões comuns, no domínio das 

competências. 

Artigo 69 

(Formas de avaliação) 

As formas de avaliação são da seguinte  : 

a) Avaliação continua sistemática;  

b) Avaliação parcial (AP); 

c) Exame final, no fim do ensino da disciplina; 

d) Exame final, no fim do ciclo de ensino da disciplina ou modulo; 

e) Exame prático no fim da disciplina ou modulo;   

Artigo 70 

(Técnicas de avaliação) 

No âmbito das ACPs e Exames deve-se utilizar varias técnicas de validação, 

exemplos: estudo de caso, solução de problemas, perguntas abertas para 

dissertação, recorrendo-se aos seguintes instrumentos de avaliação: 

1. Exercícios escritos, previamente enunciados, com duração de dois tempos lectivos. 

2. Praticas de laboratório ou estágios, onde se combinam os conteúdos de uma ou 

mais unidades temáticas. 

3. Trabalho de investigação. 

Artigo 71 

(Preparação de ACPs) 

1. Na preparação das ACP’s e Exames escritos deve-se ter em conta que: 

a). Os conteúdos a avaliar  numa prova, sejam aqueles que reflictam as competências 

essenciais; 

b). A prova deve ser objectiva, clara  que corresponda exactamente ao que foi tratado 

nas unidades temáticas, nos exercícios de investigação bibliografia entre outros; 

c). A prova deve induzir ao raciocínio/pensamento lógico e não memorização;  

d). A classificação de qualquer prova escrita ou oral deve ser do conhecimento dos 

alunos; 

e). As soluções das chamadas escritas e respectivas chave de correcção devem ser 

dadas a conhecer aos alunos na aula seguinte a sua  realização; 

c). A divulgação dos resultados das avaliações tem que ser feita obrigatoriamente 1 

a 4 dias depois da realização; 



d). O aluno não deverá realizar no mesmo dia, mais do que 2 ACPs ou Exames . 

  

 

CAPITULO V 

(DO COMPORTAMENTO) 

Artigo 72 

No fim de cada semestre ė atribuída, a cada aluno, uma classificação correspondente 

ao seu comportamento durante o semestre, de acordo com a escala seguinte: 

E - Excelente 

MB - Muito bom 

B - Bom 

S -Suficiente 

ME - Mediocre 

M - Mau 

Paragrafo Único: A classificação do comportamento basear-se no sentido de 

responsabilidade, disciplina, assiduidade, aprumo, cumprimento das normas 

deontológicas e cívicas, cumprimento das normas do IGCS, atitudes perante as 

actividades extracurriculares, criatividade e dinamismo do aluno. Deve se basear na 

observação.     

Artigo 73 

É atribuído comportamento Excelente ao aluno que se destacar da maioria, o qual 

deve se apontar como exemplo a ser seguido desde que cumpra o disposto no 

parágrafo único do artigo 72.  

Artigo 74 

E atribuído comportamento ″Muito Bom″ ao aluno: 

1.Que não cometeu mais de duas faltas justificadas em qualquer actividade escolar 

programada por disciplina e por semestre 

2. Que cumprir o disposto no paragrafo único do artigo 72. 

 

 

Artigo 75 

O comportamento ″Suficiente″ será atribuído, exclusivamente, para penalização das 

seguintes situações: 



1)Três faltas injustificadas, ou quando a justificação não ė aceite, em qualquer 

actividade escolar programada por disciplina/modulo e por semestre 

2) Três faltas injustificadas ao hino nacional. 

3)Cinco faltas intercaladas (falta não observada no primeiro tempo do período lectivo) 

sem forca maior, por disciplina/modulo e por semestre. 

4) Falta de respeito não reincidente e não grave a dirigentes da instituição de 

formação, professores, trabalhadores ou alunos.  

Artigo 76 

O comportamento Medíocre será  atribuído, exclusivamente, para penalização das 

seguintes situações: 

1)Cinco faltas injustificadas, ou justificação não aceite, em qualquer actividade 

escolar programada por disciplina e por semestre. 

2) Seis faltas intercaladas (falta não observada no primeiro tempo do período lectivo) 

sem motivo de força maior, por disciplina/modulo e por semestre. 

3) Cinco faltas injustificadas ao hino nacional 

4) Excesso de faltas às actividades curriculares, incluindo estágios, do semestre para 

além do limite estabelecido no artigo 76 

5) Falta de respeito reincidente não grave à dos dirigentes da Instituição de formação, 

professores, supervisores, tutores, utentes, trabalhadores, alunos e outros. 

6) Fraude académica  

Artigo 77 

1.E atribuído comportamento Mau ao aluno que de acordo com os indicadores do 

Único do artigo 573, represente um obstáculo à disciplina, organização, trabalho, 

estudo e vida da Instituição. 

Único: são motivos para atribuição do comportamento Mau  todas as acções e 

atitudes que se traduzem em grave quebra disciplinar e desrespeito em particular. 

Artigo 78 

(Frequência e Participação) 

1. A falta de assiduidade determina a perda de frequência na disciplina a que o 

formando obtenha, com ou sem justificação, mais de quinze porcento da carga horária  

as aulas leccionadas nessa disciplina e as outras actividades escolares ou  a carga 

prevista no modulo/Disciplina. 

 

Artigo 79 

(Provas ⁄ Testes de Frequência) 

1. O Instituto guia –se do presente regulamento para testes e exames. 



2. As reclamações serão aceites dentro de 48 horas após: a entrega de testes ou 

trabalhos aos formandos pelos docentes; a publicação de pautas de frequência, 

pautas finais, pautas de recorrência outro tipo de pautas; 

3. O formando envolvido na tentativa de fraude ou fraude, durante um teste ou 

qualquer outra avaliação, é retirado automaticamente da sala e com nota zero (0), 

além de ficar sujeito às demais sanções previstas no Regulamento interno, em vigor 

no Instituto; 

4. O formando que falta ao teste tem zero. Quando a falta tem justificação 

documentada e aceite pela Direcção, ser-lhe-á dada a possibilidade de realizar o teste 

em falta ou outra avaliação; 

5. Não há teste de recuperação de nota para um ou uma parte de formandos. Com 

excepção dos que tenham uma falta justifica e aceite pela Direcção para realizar um 

teste extraordinário; 

6. Ao formando que faltar a um teste ou exame tem 48 horas para justificar a falta 

verbalmente ou, na impossibilidade, mandatar alguém, e cinco (5) dias úteis para 

apresentar o documento justificativo; 

7. Recebido o despacho do pedido para a realização do teste, trabalho ou exame, o 

formando tem um prazo máximo de sete (7) dias para realizar a respectiva avaliação. 

a) Passados os sete (7) dias e mostrando-se motivos plausíveis, poderá ser marcada 

uma data para a realização do teste/trabalho/exame, segundo a disponibilidade do 

docente. 

Artigo 80 

(Exames Finais) 

1. O exame final de cada disciplina envolve o conteúdo de toda a matéria leccionada  

que consta no programa da respectiva disciplina/modulo. Os exames decorrem no fim 

de cada semestre ou modulo. 

2. É obrigatório prestar exames sempre que elegível. Considera-se reprovado o 

formando que não prestar exames para os quais é elegível; 

3. O formando que envolvido na tentativa de fraude ou fraude durante um exame fica 

reprovado na disciplina automaticamente, tendo que repetir numa outra ocasião que 

esta for decorrer novamente e sob pagamento de uma taxa correspondente; 

4. Os formandos que não comparecem ao exame final deverão apresentar uma 

justificação documentada, dentro de cinco (5) dias úteis, após a realização do exame. 

Nestes casos, o formando não é considerado reprovado e o exame de recorrência 

substituirá o exame normal, sem direito a recorrer este ultimo; 

5. São válidos para a justificação de faltas aos testes e exames os seguintes motivos: 

a) Falecimento de cônjuge, ou afim, ou familiares em qualquer grau da linha directa 

ou segundo grau da linha colateral; 



b) Parto, no caso das mulheres; 

c) Doença que exige internamento ou doença infecto-contagiosa,  tratamento 

necessário em datas fixas, sob pena de grave risco para saúde; 

d) Ordens de autoridade publica que represente um impedimento acidental e 

transitório; 

e) Missão de serviço para estudantes trabalhadores; 

6. Autorização prevista no numero anterior deve ser requerida ao Director do Instituto, 

fundamentada e devidamente informada e sempre que possível, antes da data 

afixada para a prestação do teste ou exame. 

Artigo 81 

(Época de Exames) 

1. Os exames são feitos normalmente no final de cada semestre para as cadeiras 

semestrais e fim do de cada ano para as anuais, havendo duas épocas de exames 

finais: normal e de recorrência; 

2. Os exames de segunda época/recorrência são realizados no mínimo de 7 dias e 

no máximo 15 dias após a publicação dos resultados do exame normal; 

a) Em caso do cursos modulares o período de exame normal e de recorrência será 

especificado no respectivo modulo; 

4. O formando só poderá requerer ao (s) exame (s) da (s) disciplina (s) em atraso se, 

se tiver inscrito nessa (s) mesma (s) disciplina (s) no inicio do semestre e tiver pago 

a respectiva taxa a repetição de disciplina. 

Artigo 82 

                                 ( Admissão às Provas de Exame Final) 

1. Serão admitidos à prova escrita de exame final aos formandos que: 

a) Não tenham perdido a frequência na disciplina por motivo de faltas; 

b) Tenham obtido nota igual ou superior a dez  (10) valores na média da avaliação 

contínua de cada disciplina ou módulo; 

Artigo 83 

(Condições de Transito de Ano) 

1. Só pode transitar de um ano para o outro, o formando que tiver aprovados em todos 

os módulos para o regime modular e não tiver em falta a aprovação em mais de duas 

(2) disciplinas semestrais para o regime linear. 

2. Para efeitos no número anterior, são contabilizados todas as disciplinas do plano 

curricular aos quais o formando deveria ter conseguido aprovação até aquele 

momento do seu curso. 



Artigo 84 

(Condições de Não Transito de Ano) 

1. Se o formando não preencher o requisito previsto no número 1 do artigo anterior, 

este ficará impedido de se inscrever no ano seguinte aquele que frequenta; 

2. Neste caso, no ano lectivo seguinte o formando deverá inscrever-se em todas as 

disciplinas aos quais ainda não tenha conseguido aproveitamento. No entanto o 

Instituto não está obrigado a garantir a compatibilidade de horários dessas disciplinas. 

Artigo 85 

(Consequências de Reprovação) 

1. O formando que tiver reprovado poderá durante o período de um semestre ou um 

ano, sem necessidade de repetir a frequência, efectuar o exame final nessa disciplina, 

quando e, se essa disciplina for novamente leccionado no curso. Neste caso, o 

formando vai ao exame sem nota de frequência; 

3. Para o caso do numero 1 deste artigo, o formando deve pagar a taxa de exame da 

disciplina, no inicio do semestre; 

Artigo 86 

(Exames de Recorrência) 

1. O exame de recorrência é a possibilidade concedida ao formando de repetir 

exames, em que tenha sido classificado com uma nota final inferior a dez (10) ou  que 

não  tenha conseguido nota 10 no exame final. 

2. A perca de exame de recorrência não dá direito à realização de outro exame; 

3. O pagamento do exame de recorrência deve ser efectuado até 48 horas antes da 

realização do mesmo; 

4. O formando só terá acesso à sala de exame quando o nome constar na lista do 

exame a ser realizado; 

 

Artigo 87 

(Exame Especial) 

Número Único: Para efeitos do presente regulamento, extingue-se o exame especial. 

Artigo 88 

(Exame Extraordinário) 



1. Os formandos finalistas a quem falte a aprovação num máximo de duas disciplinas 

para concluírem o curso, terão direito a realizar exames extraordinários nessas 

disciplinas; 

2. Para o caso do número anterior, não se aplica aos formandos que não tenham 

frequentado a disciplina e  tenham reprovado por falta ou exclusão; 

3. O exame extraordinário deverá realizar-se, no máximo, três meses após a 

verificação do requisito da concessão do direito referido no número 1 deste artigo; 

4. O formando que reprova ao exame extraordinário repete a disciplina; 

5. O formando que não comparecer no exame extraordinário fica reprovado na 

disciplina; 

6. O pagamento da taxa do exame extraordinário deve ser efectuado até 48 horas 

antes da realização do mesmo. 

 

Artigo 89 

(Recorrecção de Exames) 

1. A recorreção de exame é o processo de corrigir novamente um exame realizado e 

corrigido por um docente que leccionou a cadeira/modulo, por não satisfação do 

resultado pelo estudante; 

a). Só pode solicitar a recorrecção de exame ao estudante que tenha admitido no 

módulo e realizado o exame seja normal ou de recorrência;  

b). A recorreção é validada mediante a um requerimento dirigido ao Director Adjunto 

Pedagógico.  

2. Após autorização do requerimento, o Director Pedagógico  solicita um outro 

docente da disciplina ou módulo para efectuar a recorreção num período de 24 horas. 

a). O estudante é considerado aprovado na disciplina ou modulo com uma nota igual 

ou superior a 10 valores após a recorreção. 

b). O processo de recorreção só é valido mediante o pagamento da taxa afixada na 

instituição. 

 

CAPITULO VII 

DAS AVALIAÇÕES E EXAMES PRÁTICOS NO CAMPO DE ESTÁGIO  

 

Artigo 90 

(Tipos e duração do estágio) 



1. O estágio poderá ser parcial ou Integral, conforme o currículo o curso, fase e 

modalidade. 

a). Estágio Parcial é aquele definido como uma das fases de aprendizagem teórica 

prática constituintes do PPC, cuja a carga horária corresponde a um ou mais 

módulo(s)/ disciplina(s) e é requisito para aprovação e/ou transição para outro módulo 

ou outra fase do curso; 

2. Estágio Integral é aquele desenvolvido como actividade prática pré-profissional, 

correspondente à integração dos estudantes à vida profissional. 

Artigo 91 

(Requisitos prévios para a realização do estágio) 

1. Poderá realizar estágio parcial o estudante que tiver concluído o(s) 

módulo(s)/disciplina(s) que antecedem o estágio e ter sido avaliadas as competências 

cognitivas e habilidades adquiridas. 

2. Poderá realizar estágio integral o estudante que tiver concluído todos os módulos 

subsequentes conforme previsto no PPC do curso e ter sido avaliado nas 

correspondentes competências cognitivas e habilidades adquiridas. 

3. Será admitido ao estágio parcial ou integral o estudante que tiver obtido no exame 

final de cada módulo/disciplina uma nota de frequência igual ou superior a 10 valores.  

Artigo 92 

(Das faltas durante o estágio) 

1. O estágio parcial e integral é considerado disciplina / módulo / unidade curricular 

obrigatória dos cursos de saúde. Pelo facto, não são permitidas faltas, quando 

justificadas o estudante estagiário deverá compensar a sua ausência de acordo 

comas normas vigentes na instituição de ensino; 

a). O estudante que cometer 15% das faltas sem justificação mediante a carga horária 

prevista por cada estágio, reprova automaticamente nesse estágio/semestre que 

estiver a frequentar. 

Artigo 93 

(Dos tipos de avaliação no estágio) 



1. As avaliações praticas de estagio variam de curso e o tipo de estagio em curso. 

Das modalidades de avaliação, destacam-se: 

a). Relatório de estágio; 

b). Fichas de avaliação;  

c). Exames práticos. 

Artigo 94 

(Condições de transito e não transito no estágio) 

1. Transita para outro semestre, módulo ou fim do curso, o formando que obter nas 

avaliações referidas no numero 1 do artigo 93, uma nota igual ou superior a 10 

valores. 

 

 

 

 

Artigo 95 

(Das Recorrências) 

1. O estudantes reprovado nas avaliações praticas parciais tem direito ao exame de 

recorrência; 

2. Ao abrigo do número anterior não é aplicável para os estudantes que estejam a 

fazer o exame prático final. 

3. A perca de exame de recorrência não dá direito à realização de outro exame; 

 

Artigo 96 

(Reintegração) 

1. O estudante que reprovar no exame e/ou avaliação do estágio parcial, é lhe 

reservado o direito a reintegração  numa outra turma que esteja no mesmo período; 

2. A reintegração referida no numero 1, só será efectiva mediante a autorização do 

requerimento dirigido ao Director do Instituto e de acordo com a disponibilidade de 

vaga e pagamento da taxa fixada pela instituição;  

3. O estudante só tem direito a reintegração uma vez durante o curso. 

 

Artigo 97 

(Disposições Finais) 



1. Reserva-se ao IGCS o direito de anular qualquer avaliação obtida de forma 

irregular, nomeadamente: testes, exame, trabalho, ou passagem de ano. 

2. Os casos omissos e dúvidas que possam se verificar no regulamento e sua 

aplicação serão resolvidos pelo Conselho de Direcção do Instituto. 

3. O presente regulamento entra em vigor imediatamente após a sua publicação. 

           

                  Nampula, Janeiro de 2019 

 

O Director do Instituto 

  

dr. Paulo Jorge Henriques  

(Contabilista/Fiscalista) 

 


