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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1 

(Denominação, natureza e aplicação) 

1. O Instituto de Gestão e de Ciências de Saúde , mais adiante também designado por 

IGCS, é uma pessoa colectiva de direito privado, dotada de personalidade jurídica, e 

goza de autonomia  pedagógica e administrativa. 

2. O presente regulamento aplica-se a todos os funcionários do quadro, docentes, 

alunos e contratados que exercem actividades no IGCS, sem prejuízo dos demais 

princípios legalmente estabelecidos  nos Estatutos do Ministério de trabalho e de mais 

leis.                                                         

Artigo 2 

(Âmbito de Actuação) 

O IGCS é de âmbito nacional e desenvolve as suas actividades na Cidade de Nampula.  

Artigo 3 

(Sede) 

O IGCS tem a sua sede no Bairro de Muhala Expansão , Município de Nampula , 

Província de Nampula.  

Artigo 4 

(Princípios) 

O IGCS rege-se pelos princípios previstos pelo Diploma Ministerial nº06/2017 que 

aprova o Regulamento das Instituições de Ensino Técnico Profissional.  

Artigo 5 

(Princípios fundamentais) 

Como instituição do ensino Técnico Profissional e sem prejuízo dos demais princípios 

legalmente estabelecidos, o IGCS actua de acordo com seguintes princípios:  

a) Democracia e respeito pelos direitos humanos;  

b) Igualdade e não discriminação;  
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c) Valorização das ideias da pátria, ciência e humanidade;  

d) Liberdade de criação cultural, artística, científica e tecnológica;  

e) Participação no desenvolvimento económico, científico, social e cultural do País, da 

Região e do Mundo;  

f) Autonomia administrativa e pedagógica.  

Artigo 6 

(Democraticidade e participação) 

O IGCS, rege-se na sua administração e gestão, pelos princípios de democraticidade e 

da participação de todos os corpos da instituição, cabendo-lhe:  

a) Favorecer a livre expressão da pluralidade e de ideias e opiniões;  

b) Garantir a liberdade de criação cultural, científica e tecnológica;  

c) Assegurar as condições necessárias para uma atitude de permanente inovação 

pedagógica;  

d) Promover uma estreita ligação entre as suas actividades e a comunidade, assim 

como os demais parceiros institucionais, visando inserção dos seus alunos na vida 

profissional. 

 

Artigo 7 

(Autonomia administrativa) 

O IGCS goza de autonomia administrativa que lhe confere, entre outras a autoridade 

de: 

 a) Definir o quadro de pessoal docente e não docente;  

b) Propor sobre os docentes,  alunos, corpo técnico e administrativo e demais pessoal, 

estabelecendo direitos e deveres, assim como exigências quanto a selecção, ao 

ingresso e ao provimento, ao desenvolvimento, à manutenção e administração do 

referido pessoal;  

c) Exercer o poder disciplinar sobre as infracções praticadas por docentes, alunos, 

corpo técnico e administrativo e demais pessoal, observando o regulamento próprio, a 

ser adoptado pelo IGCS e a legislação aplicável.  
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Artigo 8 

(Autonomia Científica e Pedagógica) 

1. O IGCS goza de autonomia científica e pedagógica, no exercício das quais tem, 

entre outras, a capacidade de:  

a) Estabelecer a política de actuação respeitando o princípio da integração das 

actividades de ensino;  

b) Definir os cursos de formação adequadas aos seus objectivos;  

c) Leccionar, investigar e aplicar de acordo com as convicções do corpo docente e 

independentemente de qualquer forma de coerção;  

d) Criar, suspender e extinguir cursos e programas;   

e) Definir os métodos de ensino, escolher os processos de avaliação e introduzir novas 

experiências pedagógicas;  

f) Estabelecer o seu regime académico e didáctico-pedagógico;  

g) Estabelecer critérios de selecção, admissão e habilitação dos alunos; 

 h) Estabelecer o número de vagas para os cursos de acordo com as demandas e a 

capacidade institucional; i) Conferir  diplomas e certificados ;  

2. Para efeitos das alíneas d), e), h) e i)  do número anterior, o IGCS coordena com os 

órgãos competentes que dirigem o ensino Técnico Profissional  sem prejuízo das 

directrizes e instruções que lhe sejam aplicáveis nos mesmos planos.  

Artigo 9 

(Missão) 

1. A missão do IGCS é formar jovens e quadros médios excelentes, com competências 

para responder as reais necessidades do nosso país, bem como os anseios do 

mercado de emprego interno e externo através de um programa de ensino moderno. 

Artigo 10 

(Atribuições e objectivos) 

São atribuições e objectivos do IGCS nomeadamente:  
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a) Contribuir, através da formação de profissionais de Saúde qualificados, nos esforços 

nacionais de aumento dos índices de crescimento económico e de combate à pobreza 

absoluta no país; 

 b) Formar profissionais qualificados e que sejam capazes de responder às 

necessidades do desenvolvimento  relacionadas com as  áreas de Saúde ;  

c)  Criar e viabilizar no seio dos seus formandos um espírito empreendedor e orientado 

ao auto-emprego.  

Artigo 11 

(Áreas de Actividade) 

O IGCS  organiza-se de acordo com as seguintes áreas de actividades:  

a) Formação Técnico Profissional de longo prazo;  

b) Formações continuas. 

CAPÍTULO II 

DO SISTEMA ORGÂNICO 

Artigo 12 

(Órgãos de Instituto) 

A direcção e gestão do IGCS são exercidas pelos seguintes órgãos:  

a). Conselho de Direcção;  

b). Conselho Pedagógico; 

c). Conselho de  verificadores internos;  

d). Conselho dos cursos.  

Artigo 13 

(Conselho de Direcção ) 

1. O Conselho de Direcção  é a estrutura superior de direcção, e é presidido por um 

presidente.   

2. Compete ao Conselho de Direcção:  
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a) Aprovar os perfis profissionais, os objectivos de formação, o plano de 

estudos, os programas e os métodos de ensino e de avaliação de 

conhecimentos e os regimes pedagógicos de funcionamento de cada curso;  

b) Propor alterações ao  regulamentos do IGCS ;  

e) Aprovar os planos, orçamentos e relatórios anuais, assim como os restantes 

instrumentos de gestão económica e financeira do IGCS;  

d) Analisar e deliberar, ouvido o Conselho Pedagógico e dos cursos, relativas à 

criação, modificação e extinção de cursos e Departamentos;  

e) Aprovar os regulamentos  da instituição;  

f) Aprovar a estrutura dos Departamentos  sob proposta do Director Geral;  

g) Pronunciar-se sobre outros assuntos relacionados com o funcionamento da 

instituição;  

h) O mandato do Conselho de Direcção  é de 2 anos  

3. O Conselho de Direcção  integra:   

a) Director-Geral;  

b) Director Pedagógico ;  

c) Director  Adjunto Administrativo;  

d) Coordenador das áreas Vocacionais;  

f) Coordenador de Estágios; 

g) Coordenador Científico;  

h) Coordenador do Registo Académico   

i) Chefe da Secretaria e 

j) Os Directores de curso 

4. O Presidente do Conselho da Direcção  pode convidar ainda outras individualidade, 

incluindo representantes dos alunos em função da agenda.  
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5.  O Conselho de Direcção  reúne-se, ordinariamente, trimestralmente ou seja quatro 

vezes por ano e extraordinariamente sempre que for solicitado pelo presidente do 

Conselho de Direcção ou, pelos menos por um terço dos seus membros;  

6. Os cargos de Director-Geral e de Presidente do Conselho de Direcção  são 

compatíveis entre si.                                                                        

Artigo 14 

(Reuniões ordinárias e extraordinárias) 

1.As reuniões ordinárias do Conselho de Direcção  têm lugar durante o primeiro dia útil 

da segunda quinzena do primeiro mês de cada trimestre. 

2. As reuniões extraordinárias têm lugar sempre que se achar necessário e 

devidamente justificada.  

Artigo 15 

(Convocatórias das Reuniões) 

1. A convocatória das reuniões do Conselho de Direcção e a respectiva agenda devem 

ser envidas a cada um dos membros com a antecedência mínima de pelo menos 

quinze dias. 

 2. Os documentos relativos aos assuntos agendados devem ser enviados juntamente 

com a convocatória ou ser entregues aos membros com antecedência mínima de oito 

dias em relação a data da discussão dos mesmos. 

Artigo 16 

(Agenda de trabalhos) 

1. As agendas de trabalho das reuniões ordinárias são estabelecidas pelo Presidente 

do Conselho de Direcção  do IGCS, que deve incluir os assuntos que para esse fim lhe 

forem indicados por qualquer membro, desde que sejam da competência do Conselho 

de Direcção  e o pedido seja apresentado por escrito, com a antecedência mínima de 

cinco dias sobre a data da reunião.  

2. O presidente, antes do início da discussão da agenda prestará ao Conselho as 

informações que ele julgar pertinentes.  
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Artigo 17 

(Objecto e forma das deliberações) 

1. Só podem ser objecto de deliberação os assuntos incluídos na agenda de trabalhos 

da reunião, salvo se, tratando-se de reunião ordinária, pelo menos dois terços dos 

membros reconhecerem urgência de deliberação sobre outros assuntos não incluídos 

na agenda.  

2. As deliberações do conselho de representantes tomam a forma de resolução.  

Artigo 18 

(Quórum) 

1. O Conselho de Representantes só pode deliberar achando-se presente pelo menos 

dois terços dos seus membros. 

2. Se verificar-se atraso no início ou continuação dos trabalhos por um período superior 

a trinta minutos devido a falta de quórum, o presidente declarará verificada a falta de 

quórum e procederá desde logo à marcação de uma nova data para a reunião.  

3. Persistindo a falta de quórum a reunião realiza-se com os membros presentes e as 

suas deliberações consideram-se válidas.  

Artigo 19 

(Forma de votação) 

1. A votação pode ser ordinária ou por escrutínio secreto.  

2. A votação ordinária consiste em se perguntar sucessivamente quem vota contra, 

quem se abstém e quem vota a favor, sendo o voto expresso pelo braço levantado. 

 3. A votação por escrutínio secreto realiza-se mediante o preenchimento do boletim de 

voto, que é depositado numa urna. 

 4. A cada membro corresponde um voto devendo todos os membros presentes votar, 

não se admitindo voto por procuração ou por correspondência.  

5. Em caso de empate, o presidente tem voto de qualidade, salvo se a votação se tiver 

efectuado por escrutínio secreto.  

6. Em caso de empate, em votação por escrutínio secreto, proceder-se-á 

imediatamente a nova votação e, se o empate se mantiver o empate o assunto em 

debate considera-se rejeitado.  
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Artigo 20 

(Acta  das deliberações) 

1. De cada reunião será lavrada acta, que conterá, para além de outros elementos 

próprios deste tipo de documento, um resumo de tudo o que nela tiver ocorrido, 

indicando, nomeadamente, a data e o local de reunião, os membros presentes, os 

assuntos apreciados, as deliberações tomadas e a forma e o resultado das respectivas 

votações.  

2. As actas são lavradas pelo Chefe da secretaria Geral do IGCS e postas à aprovação 

e assinatura de todos os membros no final da respectiva reunião ou nos quinze dias 

subsequentes ao encontro.  

3. Até ao final do encontro os membros do Conselho de Direcção  podem manifestar a 

sua intenção de fazer constar da acta uma declaração escrita ou o seu voto de vencido.  

Artigo 21 

(Deveres dos membros do Conselho de Direcção ) 

Sem prejuízo de outros deveres legalmente estabelecidos os membros do Conselho de 

Direcção  têm, especialmente, os seguintes deveres:  

a) Comparecer e participar assídua e pontualmente às reuniões do Conselho de 

Direcção;  

b) Votar as deliberações do Conselho, sem prejuízo do direito de abstenção;  

c) Observar escrupulosamente as normas legais e regulamentares aplicáveis aos actos 

por si praticados;  

d) Salvaguardar e defender os interesses do IGCS;   

e) Não usar para fins de interesse próprio ou alheios ao IGCS, as informações ou 

documentos a que tenham acesso no exercício das suas funções;  

f) Não utilizar para benefício próprio ou alheio, equipamentos ou instalações a que 

tenham acesso em virtude do exercício das suas funções;  

g) Denunciar ou participar, junto das autoridades competentes, as infracções de que 

tenham conhecimento;  

h) Apresentar propostas destinadas a aumentar a eficácia e rapidez dos serviços 

prestados pelo IGCS;  
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Artigo 22 

(Direitos dos membros do Conselho de Direcção ) 

1. Sem prejuízo de outros direitos legalmente estabelecidos os membros do Conselho 

de Direcção  têm, especialmente, os seguintes direitos:  

a) Exercer o direito de voto;  

b) Participar nos debates;  

c) Fazer pronunciamentos antes da agenda dos trabalhos em relação a assuntos por si 

considerados de interesse para a vida do IGCS e que não constem da agenda;  

d) Ter livre acesso e circulação nas instalações do IGCS, sem prejuízo das regras 

sobre o normal funcionamento dos serviços;  

e) Ter acesso aos documentos, arquivos, informações e dados pertinentes para o bom 

desempenho das suas funções, sob a autorização do Director-Geral; 

 f) Ter um cartão especial de identificação; 

 g) Se beneficiar de uma bolsa de estudo para os seus parentes directo sob a 

autorização do Director-Geral, assim como ser pago o transporte e ajudas de custos 

quando se desloque em missão do IGCS.  

2. Para efeitos da alínea g) número um do presente artigo compete a Direcção  

Administrativa  do IGCS fixar o valor da bolsa, do transporte e ajudas de custos.  

Artigo 23 

(Responsabilidade e procedimento disciplinar) 

1. Os membros do Conselho de Direcção do IGCS são disciplinarmente responsáveis 

pelos actos e omissões que praticarem no exercício das suas funções, sem prejuízo da 

responsabilidade criminal ou civil que possa igualmente daí decorrer.  

2. A aplicação de qualquer medida disciplinar carece de participação escrita da 

ocorrência no prazo de setenta e duas horas após o conhecimento do acto ao 

Conselho de Direcção.  

3. A participação pode ser feita por qualquer membro do Conselho de Direcção  ou 

exterior a ele, que tenha conhecimento da prática do acto.  
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4. Para a instrução do processo será formada uma comissão de inquérito e instrução 

composta por três elementos eleitos dentre os membros que compõem o Conselho de 

Direcção , exercendo um deles a função de relator.  

5. O Conselho de Direcção  indicará no acto o prazo de que a comissão dispõe para a 

conclusão do processo que será então a si remetido para deliberação final  

6. Havendo voto vencido na elaboração do Relatório Final do Processo Disciplinar, as 

declarações de voto vencido serão juntadas ao relatório.   

Artigo 24 

(Renúncia do mandato) 

1. O membro do Conselho de Direcção  pode renunciar ao respectivo mandato, 

mediante declaração escrita apresentada ao Presidente do Conselho de Direcção .  

2. A renúncia do mandato torna-se efectiva com o aviso sobre a recepção da 

declaração referida no número precedente.  

3. A renúncia do mandato de membro deve ser comunicada pelo Presidente do 

Conselho  na primeira reunião que tiver lugar após a sua recepção, registada em acta e 

publicada.  

4. A renúncia do mandato de membro implica a cessação de funções de titular ou de 

membro do Conselho de Direcção .  

5. A renúncia do mandato de membro do Conselho de Direcção  abre vaga, que deve 

ser preenchida por membro suplente.  

Artigo 25 

(Director Geral) 

1. O IGCS  é dirigido por um Director Geral, coadjuvado por dois Directores  Adjuntos.  

2. Compete ao Director Geral:  

a) Zelar pela observância das normas legais e regulamentares aplicáveis; 

 b) Nomear os Directores Adjuntos, os Directores dos Departamento, os Chefes de 

Secretaria Geral e os Chefes de Bibliotecas, Laboratórios, Plataforma e de outras 

subunidades integradas nos Departamentos  e serviços;  

c) Admitir, promover, exonerar e demitir os docentes e os elementos do corpo técnico e 

administrativo, de acordo com a lei, os estatutos e demais regulamentos aplicáveis;  
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d) Assegurar a correcta execução das deliberações do Conselho de Direcção  e das 

recomendações aprovadas pelos outros órgãos do IGCS;  

e) Autorizar a realização e pagamento de despesas,  

 f) Orientar e promover o relacionamento da instituição com organismos e entidades 

nacionais, estrangeiras e internacionais; e  

g) Exercer todas as competências que por lei ou pelos estatutos não sejam atribuídas a 

outros órgãos do IGCS;  

3. O Director-Geral poderá delegar algumas das suas competências nos Directores 

Adjuntos, excepto as previstas nas alíneas b), c), e) e g) do número anterior do 

presente artigo.  

4. Na sua ausência ou impedimento, o Director-Geral é substituído por um dos 

Directores Adjuntos por si indicado.  

Artigo 26 

(Nomeação dos Directores-Adjuntos) 

1. Os Directores-Gerais Adjuntos são nomeados pelo Director Geral, sob proposta do 

Conselho de Direcção;  

2. São elegíveis ao cargo  de Directores- Adjuntos os membros do corpo docente, 

Corpo Técnico Administrativo ou Directores dos Departamentos ou individualidades 

com reconhecido mérito e experiência na vida académica, com grau mínimo de 

licenciatura;  

4. A proposta de indicação dos Directores- Adjuntos obedece os seguintes elementos:  

a) Pertencer ao quadro do pessoal do IGCS;  

b) Ter mínimo de 5 anos na área Administrativa ou 3 anos de docência no ensino 

Técnico Profissional;  

5. Tratando-se de individualidades com reconhecido mérito e experiência na vida 

académica, obedecer-se-á o seguinte:  

a) Ter mínimo de dez anos de docência;  

b) Experiência no ensino Técnico profissional;  
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Artigo 27 

(Competências dos Directores- Adjuntos) 

1. Para o efeito existem dois Directores  Adjuntos nomeadamente para as Áreas  

Pedagógica e para a Administrativa;  

2. Compete ao Director Geral Adjunto para área  Pedagógica: 

a) Representar o IGCS em actos de natureza académico/pedagógica com autorização 

do Director Geral;  

b) Aprovar os planos de estudos dos cursos;  

 c) Coordenar e fazer gestão de todas as actividades concernentes ao processo de 

ensino aprendizagem desde os Departamentos, registo académico, Bibliotecas, 

laboratórios e Plataformas;  

d) Garantir a qualidade do processo de ensino e aprendizagem; facilitar as ligações 

com sector externo e outras;  

 e) Exercer a acção disciplinar sobre os corpos docentes, em concertação com o 

Director-Geral e o Director Geral Adjunto para a área Administrativa; 

f) Assinar todo expediente e despachos que lhe digam respeito;  

g) Substituir o Director Geral nas ausências deste quando indicado para o efeito;  

3. Compete ao Director Geral Adjunto para área Administrativa:  

a) Coordenar todas as actividades de índole administrativo financeiro de todos os 

Departamentos  do IGCS;  

b) Coordenar a elaboração e revisão do plano estratégico do IGCS, dos planos 

económico e social do IGCS e garantir o cumprimento das normas de gestão técnico 

administrativo previstas nas demais legislações aplicáveis;  

c) Substituir o director geral nas ausências deste quando indicado para o efeito;  

Artigo 28 

(Conselho Pedagógico) 

1. O Conselho Pedagógico é um órgão de consulta que apoia o Director em matéria 

pedagógica e técnica. 
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2. O Conselho Pedagógico é composto é convocado e presidido pelo Director, 

coadjuvado pelo Director-adjunto e nele participam os chefes de Departamentos e 

Directores dos Cursos. 

3. O Conselho Pedagógico mensalmente e extraordinariamente sempre que o Director 

julgar necessário ou sob proposta de um terço dos seus membros.  

Artigo 29 

(Competências do Conselho Pedagógico) 

1. Compete ao Conselho Pedagógico: 

a). Velar pela elaboração e aplicação de instrumentos normativos e os 

necessários à melhoria da qualidade de formação;  

b). Analisar os problemas de natureza organizativa, pedagógica e técnica que 

incidem no processo formativo e propor medidas de superação;  

c). Analisar os resultados obtidos na avaliação dos formandos e tomar as 

medidas necessárias;  

d). Analisar as dificuldades e necessidades de formação dos formadores; 

e). Propor o aperfeiçoamento pedagógico e técnico dos formadores bem como o 

seu desenvolvimento profissional. 

 

Artigo 30 

(Conselho de verificadores interno) 

1. O Conselho de verificadores interno é o órgão de consulta do Conselho de Direcção, 

do Director-Geral e do Conselho Administrativo sobre a  qualidade do processo de 

ensino-aprendizagem, de formação e dos processos técnicos e tecnológicos que têm 

lugar no IGCS.  

2. O Conselho de verificadores interno é dirigido por um Presidente eleito pelos seus 

pares. 

 3. Compete ao Conselho de verificadores Interno:  

a) Pronunciar-se sobre os curricula, bem como sobre o nível de qualidade da formação 

ministrada e propor medidas para a sua progressiva elevação;  
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b) Promover a elaboração e adequação dos regulamentos de carácter científico-

pedagógico, técnicos e outros afins;  

c) Pronunciar-se sobre os planos de formação do corpo docente, planos e relatórios e 

outros instrumentos de gestão económica e financeira do IGCS;  

d) Promover e elaborar os instrumentos de avaliação dos docentes e métodos de 

ensino;  

4. Integram o Conselho de verificadores Interno  três a cinco membros do corpo 

docente e de corpo técnico Administrativo , designados pelo Director Geral; 

5. O Conselho de verificadores dotar-se-á de um regulamento especifico. 

 

CAPÍTULO III 

DOS DEPARTAMENTOS 

Artigo 31 

(Estrutura) 

1.O IGCS  tem a seguinte estrutura:  

a). Direcção Geral;  

b). Direcção Pedagógica; 

c). Direcção Administrativa;  

d). Departamento da Área Vocacional;  

e). Departamento de Registo Académico; 

f). Departamento Científico; 

g).Departamento de Estágios Formativos e Inserção laboral; 

h) Secretaria Geral e Recursos Humanos; 

i) Direcção dos Cursos. 
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Artigo 32 

(Departamento  das Áreas Vocacionais ) 

1. Áreas Vocacionais é um Departamento, que corresponde a Direcção  Geral  de 

estruturação e organização da actividade de estudo e formação profissional.  

2. Áreas Vocacionais  é dirigida por um coordenador indicado por Director Geral. 

 3. As Áreas Vocacionais  organiza-se em Cursos, os quais são dirigidos por um 

Director de Curso nomeado pelo Director Geral. 

 4. O Coordenador das Áreas Vocacionais   é nomeado pelo Director-Geral.  

Artigo 33 

(Funções das Áreas Vocacionais) 

As Áreas Vocacionais representa os diversos domínios das ciências e das tecnologias 

nele integrados, realizando actividades de estudo e formação profissional.  

Artigo 34 

(Indicação  do Director das Áreas Vocacionais) 

1. São elegíveis ao cargo de Coordenador das áreas Vocacionais  as individualidades 

de reconhecido mérito e experiência profissional que ai exerçam funções, desde que 

preencham os seguintes elementos:  

a) Possuir o grau mínimo de Licenciatura;  

b) Ter no mínimo cinco anos de experiência de docência no ensino Técnico 

Profissional; 

Artigo 35 

(Competências do Coordenador das Áreas Vocacionais) 

1. Ao Director das Áreas Vocacionais  compete:  

a) Representar a Área Vocacional;  

b) Propor ao Colectivo  as linhas gerais de desenvolvimento das Áreas Vocacionais;  

c) Participar no processo de nomeação dos responsáveis das unidades subordinadas, 

bem como dos funcionários afectos à sua unidade;  
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d) Assegurar a correcta execução das deliberações dos órgãos de Direcção do IGCS, 

das recomendações aprovadas pelo Departamento e o cumprimento dos regulamentos 

e normas em vigor;  

e) Dirigir a gestão Pedagógica e dos recursos humanos do sector;  

f) Orientar e promover o relacionamento das Áreas Vocacionais com organismos ou 

entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;  

g) O Coordenador das Áreas Vocacionais  pode delegar as suas competências nos 

directores dos cursos ou nos dos Departamentos ou subunidades. 

Artigo 36 

 (Nomeação  do Director do Curso) 

1. São nomeados ao cargo do Director do Curso, os docentes em serviço no IGCS, 

desde que preencham cumulativamente os seguintes elementos:  

a) Pertencer ao quadro do pessoal do IGCS;  

b) Possuir no mínimo três anos de docência no ensino Técnico Profissional;  

c) Ter formação no curso para o qual é nomeado. 

Artigo 37 

(Competências do Director do Curso) 

1. Ao Director do Curso compete:  

a) Dirigir o Curso para qual foi nomeado;  

b) Representar o Curso;  

c) Propor ao Conselho Pedagógico as linhas gerais de desenvolvimento do Curso, 

plano e orçamento anuais de actividades;  

d) Assegurar a correcta execução das deliberações dos órgãos de Direcção do IGCS, 

das recomendações aprovadas pelo Conselho Pedagógico e o cumprimento dos 

regulamentos e normas em vigor;  

e) Orientar e promover o relacionamento entre cursos ministrados no IGCS assim como 

em outras instituições de ensino Técnico Profissional; 

f) Articular com o Departamento do Registo Académico por forma a que os dados sobre 

a situação académica dos estudantes sejam partilhados em tempo útil; 
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 2.  Compete ainda ao Director do Curso: 

 a) Indicar os coordenadores dos Módulos/disciplinas. 

 b) Propor nomes para Directores de turma. 

 c) Fazer a distribuição dos módulos pelos docentes.  

d) Assegurar que os horários lectivos  sejam elaborados e submetidos a Direcção 

Pedagógica até quinze dias antes do início das aulas para serem homologados; 

e) Assessorar as Áreas Vocacionais  no processo de contratação de docentes; 

g) Garantir a realização de aulas práticas durante o decurso do processo formativo;  

h) Propor planos e orçamento para o funcionamento do curso no ano seguinte até a 

primeira semana de Maio do ano em curso;  

i) Elaborar relatórios mensal, trimestral, semestral e anual do curso com informação 

detalhada segundo solicitação do seu superior; 

 j) Reunir vinte e um dias antes do inicio das aulas com os Directores das turmas e os 

respectivos docentes para fazerem a planificação; 

k) Coordenar a execução dos planos analíticos dos módulos a nível dos docentes e 

submete-los ao as Áreas Vocacionais  até quinze dias antes do inicio das aulas;  

l) Harmonizar conteúdos dos planos analíticos dos módulos em coordenação com o 

director das Áreas Vocacionais  até quinze dias antes do inicio das aulas; 

m) Elaborar e publicar a pauta de frequência e dos exames  dentro do período 

estabelecido pelo regulamento  pedagógico;  

n) Criar as condições para a realização dos exames (Local, hora, espaço, vigilantes); 

o) Supervisionar e coordenar a elaboração, a vigilância e correcção dos exames do 

curso.  

Artigo 38 

(Departamento de Registo Académico) 

Compete ao Departamento de Registo Académico, nomeadamente:  

a) Implementar o serviço de matrícula, registo e arquivo relativo à situação e 

desempenho académico e disciplinar dos estudantes;  
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 b) Apoiar na preparação e realização de exames de admissão ao IGCS;  

c) Passar as declarações, certidões e outros documentos afins, ligados à vida 

académica dos estudantes;  

d) Colectar e encaminhar aos serviços competentes as taxas e multas de actos 

previstos em regulamentos ou disposições específicas;  

e) Assistir na elaboração das actas de exames de admissão;  

f) Interagir com as Áreas Vocacionais por forma a que os dados sobre a situação 

académica dos estudantes sejam partilhados em tempo útil;  

g) Criar e manter um banco de dados de natureza qualitativa e quantitativa sobre os 

estudantes, incluindo o registo estatístico geral do IGCS.  

h) Os serviços académicos procedem à recepção, organização e gestão do processo 

individual de todos os estudantes, tratam e dão informações sobre todos os assuntos 

relacionados com matrículas, inscrições, propinas, registo académico e certificação.  

Artigo 39 

(Departamento de Recursos Humanos) 

1. Compete ao Departamento de Recursos Humanos, nomeadamente:  

a) Implementar as políticas e sistemas de gestão do pessoal a que o IGCS estiver 

vinculado, incluindo o sistema de desenvolvimento e formação do pessoal;  

b) Preparar os processos relativos ao recrutamento, selecção e provimento, bem como 

à promoção, recondução e prorrogação, renovação, rescisão dos contratos, 

exoneração, mobilidade e aposentação de pessoal;  

c) Elaborar os mapas de faltas e licenças de todo o pessoal;  

d) Passar as certidões e as declarações relativas ao pessoal em serviço no IGCS, que 

lhe sejam solicitadas;  

e) Organizar e manter actualizados os processos individuais do pessoal em serviço no 

IGCS;  

f) Instruir e dar andamento aos processos relativos à concessão de benefícios sociais 

do pessoal em serviço no IGCS e seus familiares, designadamente relativos a  

subsídios a que tenham direito; 

 g) Assegurar todo o expediente relativo ao sector de pessoal; 
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 h)  Preparar e implementar os planos de formação do pessoal do IGCS;  

i)  Assegurar todo o expediente que diga respeito ao sector.  

Artigo 40 

(Departamento de estágios) 

1.O Departamento dos estágios formativos tem como principal função garantir a 

inserção profissional dos formandos através do seu enquadramento em actividades 

práticas no ambiente laboral junto do sector produtivo, incluindo a criação de 

oportunidades para a realização de experiencias de trabalho, estágios formativos e 

inserção laboral, e ainda: 

a) Elaborar com apoio dos Departamentos das área Vocacionais, um plano de 

realização dos estágios formativos para cada grupo de formandos de cada qualificação 

profissional; 

b) Pesquisar o mercado laboral e negociar com os respectivos empregadores a 

oportunidade de oferta de espaço e tempo para realização de praticas e estágios pré-

profissionais nas empresas; 

c) Elaborar memorandos de entendimento, acordos ou contratos o fomento de parceria 

entre a instituição e o sector produtivo; 

d) Preparar os instrumentos de orientação de estágios, incluindo fichas, formulários, 

modelos de relatórios e outros considerados relevantes e assegurar a sua 

implementação;  

e) Recolher informação pedagógica e financeira dos candidatos sobre a preparação do 

estagio formativo; 

f) Fazer o acompanhamento sistemático dos programas de estagio e controlar a 

assiduidade dos formandos estagiários; 

g) Promover na instituição a realização de palestras e seminários sobre matérias 

relevantes da área técnico-profissional; 

h) Providenciar dados ao sistema de gestão de informação;  

i) O departamento de Estágios formativos  e dirigido por um chefe de Departamento 

nomeado pelo Director da Instituição. 
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Artigo 41 

(Secretaria da Instituição) 

1.Sao funções da Secretaria: 

a) Organização, planificação, coordenação e controlo do sector de acordo com as suas 

atribuições; 

b) Velar pela organização e gestão do pessoal, recursos materiais e execução 

financeira; 

c) Organizar e manter actualizada a colectânea da legislação de interesse para o 

desenvolvimento das actividades da instituição colaborando na sua divulgação;  

d) Organizar e providenciar a recepção, registo, emissão e envio de correspondência  e 

garantir a reprodução e arquivo de todos os documentos da Instituição; 

e) Orientar, organizar e controlar os processos individuais dos formandos; 

f)Organizar  e controlar os processos de contratação, admissão e tomada de posse dos  

formadores e outros trabalhadores da Instituição  e manter o controlo de toda a 

documentação  a sua situação laboral; 

h) Garantir  aquisição e  gestão de material necessário para funcionamento da 

secretaria, reprodução, impressão e fotocópias de documentos; 

i) Garantir a manutenção e limpeza de instalações, bem como a conservação do 

património da instituição;  

j) Ter sob sua guarda o carimbo da instituição;  

K) Garantir o arquivo das actas, sínteses e relatórios das reuniões do Conselho de 

Direcção;  

i) Arrecadar as propinas, mensalidades, emolumentos e taxas; 

m) Assinar  e chancelar os termos de matriculas; 

n) Proceder ao pagamento dos salários dos formadores e demais funcionários da 

instituição dentro dos prazos legais; 

2. A secretaria e dirigida por um chefe da Secretaria, nomeado pelo Director da 

Instituição e subordina-se ao Director Adjunto Administrativo.  
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                                                Artigo 42 

Laboratórios, Bibliotecas e Plataforma 

O Laboratório, Biblioteca e Plataforma E-lerning são regidos por um regulamento 

próprio. 

CAPITULO IV 

DO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO 

Artigo 43 

(Admissão dos Formandos) 

1. É admitido como formando do IGCS, todo o cidadão nacional e/ou estrangeiro desde 

que esteja legalmente no país, que tenha feito a 10ª ou 12ª classe do SNE.  

2. O Director do IGCS tornará público através de um edital, três meses antes do inicio 

das aulas, as qualificações e vagas oferecidas pela instituição bem como os critérios de 

admissão dos formandos, aprovados pelo Conselho da Direcção.  

a). Os critérios acima referenciados variam de Exame de admissão e Concurso 

Documental. 

3. A admissão só será  efectivada após a realização da matricula.  

Artigo 44 

(Processo de Matrícula) 

1. A matricula destina-se aos formandos admitidos que ingressam pela primeira vez na 

instituição e é feita nas instalações do IGCS; 

2. A renovação de matricula destina-se aos formandos que frequentam no IGCS e 

também aos formandos que reingressam, em caso de disponibilidade de vaga. 

3.O prazo normal de apresentação do boletim de renovação de matricula de formandos 

internos decorre dentro do período fixado pela direcção do IGCS  

4. As matriculas ou renovações aceites fora do prazo, ficam sujeitas a uma multa, a 

fixar em regulamento.  

5. Os pedidos de reingresso só poderão se autorizados pelo director mediante a 

existência de vagas. 
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6. Aceite o pedido, o candidato deverá, dentro de 72h, apresentar o boletim de 

matricula ou renovação. 

Artigo45 

(Documentos para a matricula) 

1. O candidato a matricula deve juntar ao boletim aos seguintes documentos: 

a). Fotocópia de Bilhete de Identidade, passaporte ou DIRE; 

b). Atestado médico comprovativo de que não sofrem de doença contagiosa e 

de que foram revacinados dentro dos prazos legais; 

c). Documentos comprovativo das habilitações escolares ou qualificações 

anteriores; 

d). Duas fotografias do tipo passem, e; 

e). Boletim de matricula devidamente preenchido. 

2. O formando que tenha anulado a matricula não deverá efectuar nova matricula no 

mesmo ano lectivo. 

Artigo 46 

(Processo do Formando) 

1. Para cada formando será organizado um processo individual, constituído pelos 

documentos apresentados para a matricula, pelas fichas de registo académico e pelos 

demais dados e informação captados pelo Sistema electrónico de Gestão da 

informação. 

CAPITULO V 

DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO E ORGANIZAÇÃO 

Artigo 47 

(Inicio e termino do ano lectivo) 

1.O ano lectivo no IGCS começa e termina nas datas fixadas em conformidade com os 

calendários  dos respectivos cursos e qualificações ministradas. 

2.São períodos de férias os dias estabelecidos no calendário da instituição e são 

feriados os dias como tal afixados por lei. 
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Artigo 48 

(Distribuição do tempo de serviço) 

1.A distribuição do serviço docente compete ao Director Adjunto Pedagógico e conta 

com apoio dos chefes dos departamentos das Áreas Vocacionais e de Estágios. 

2.No IGCS esta definido um período diário de funcionamento: O diurno-decorrendo das 

6:30h as 18:30h. 

3.Os horários prevê intervalos destinados a repouso dos formandos, formadores que 

variam de 5 a 15 minutos. 

Artigo49 

(Da carga horária) 

1.A carga horária normal do formador e de 40 horas semanais, distribuídos em tempo 

de planificação, desenvolvimento de materiais de ensino e instrumentos de avaliação, 

leccionação, avaliação, preparação e realização da verificação interna e outras tarefas 

que lhe forem atribuídas pela direcção da instituição. 

2. O ano lectivo tem a duração de 44 semanas lectivas. 

3. E considerado um tempo lectivo a sessão com duração de 45 minutos de aula 

correspondente a 1 hora lectiva. 

4. O Director da instituição e os seus adjuntos bem como os chefes de departamentos, 

chefes de laboratórios, das Áreas Vocacionais terão direito a redução do serviço 

docente obrigatório de acordo com a tabela que se segue: 

Função  Horas de redução  

Director 0 

Director Adjunto Pedagógico  12h 

Director  Adjunto Administrativo 10 

Chefe das áreas Vocacionais 10 

 

Artigo 50 

(Número de formandos por turma) 

1.O número máximo de formandos de cada turma é de trinta cabendo ao Conselho 

Pedagógico determinar o número exacto para cada qualificação ou especialidade. Para 
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o caso das aulas práticas, o conselho Pedagógico determinará o número máximo de 

formandos em função da natureza da formação, capacidade de formação dos 

laboratórios e campos de estágios. 

2. Na formação modular,  a composição das turmas será em função dos inscritos no 

modulo. 

3. Na organização das turmas deve-se tomar em conta o equilíbrio regional e género;  

4. Após a inscrição será afixada a relação dos formandos de cada turma. 

                                           Artigo 51 

                                     (Livro de turma) 

1. É obrigatório o registo do sumário das lições e das sessões de trabalho práticos 

pelos formadores, feito no respectivo livro, para cada turma e para cada modulo de 

aprendizagem. 

2. Nos livros de turma e obrigatório também o registo das faltas dos formandos. 

3. Se o formador não comparecer, a falta será anotada pelo funcionário no respectivo 

livro de turma. 

4. No fim de cada ano lectivo, os livros de turma são arquivados e conservados por 

período mínimo de cinco anos. 

5. Número de estudante deve ser fixo até ao fim do curso. 

Artigo 52 

(Direitos dos Formandos) 

1. São direitos dos formandos do IGCS, os 

seguintes: 

 

a) Assistir às aulas e tomar parte dos debates, exercícios e trabalhos escolares; 

b) Adquirir do Instituto uma preparação humana, profissional e técnica de excelência; 

c) Adquirir do corpo docente um ensino técnico de nível elevado e uma perfeita 

avaliação dos seus conhecimentos; 

d) Exercer o direito de representação dos Estatutos do Instituto, através de um núcleo 

próprio; 

e) Eleger os seus representantes em órgãos colegiais do Instituto. 
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f) Formular petições e processos de reclamação para os órgãos do Instituto sempre 

que se achar conveniente; 

g) Recorrer sempre que se achar conveniente, aos órgãos competentes, 

hierarquicamente superiores ou com poderes de supervisão e de decisão; 

h) Usar a biblioteca, sala de informática do Instituto e os demais instrumentos de 

trabalho de apoio para o processo de formação; 

i) Promover actividades ligadas aos interesses específicos da vida do Instituto; 

j) Requerer para aquisição de diversos documentos que dizem respeito a sua vida 

académica; 

k) Denunciar qualquer tentativa de assédio, moral, sexual e outros.  

 

Artigo 53 

(Deveres dos Formandos) 

1. São deveres dos formandos do IGCS, os seguintes: 

a) Respeitar os princípios normativos estabelecidos no IGCS; 

b) Fazer esforço para obter bom aproveitamento no curso que frequenta; 

c) Observar o presente regulamento, no que respeita à organização didáctica, e em 

especial no que toca à frequência das aulas, à realização de exames, testes, trabalhos 

e actividades escolares e o pagamento das taxas e propinas devidas ao Instituto; 

d) Observar o regime disciplinar instituto, em especial abstendo-se de actos que 

possam levar a perturbações da ordem, as ofensas aos bons costumes e ao 

desrespeito dos órgãos do Instituto, dos docentes, técnicos, colegas e restante pessoal 

desta instituição 

de ensino; 

e) Contribuir para o prestígio e bom nome do Instituto; 

f) Respeitar e proteger o património material do Instituto; 

g) Ao abrigo da alínea anterior significa: não sentar por cima de carteiras, na secretária 

do professor, não pintar a parede, não danificar quaisquer outro bem disponível no 

instituto, etc; 

h) Estar em constante cooperação com os órgãos do Instituto para a realização dos 

objectivos por estes traçados; 

i) Comparecer nas reuniões dos órgãos colegiais de que os formandos façam parte; 
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j) Distanciar-se de manifestações, de roupas ou qualquer outro tipo de material 

contendo dizeres ou símbolos de carácter político-partidário dentro do recinto do 

Instituto; 

k) Para suportar o número anterior deste artigo, é obrigatório o uso do uniforme 

segundo o modelo e feitio aprovado pelo IGCS. 

                               Artigo 54 

(Infracções Disciplinares) 

1. Considera-se infracção disciplinar todo o comportamento voluntário, activo ou 

omissivo, do formando, que se traduza em violação dos seus deveres legais, estatuária 

ou regulamentarmente fixados; 

2. A infracção disciplinar considera-se particularmente grave, sempre que a sua prática 

seja repetida, intencional, ou comprometa o normal funcionamento da Instituição; 

3. Constitui nomeadamente infracção disciplinar: 

a) O desrespeito dos princípios reguladores do IGCS; 

b) A não observância dos regulamentos, no que respeita à organização didáctica e, em 

especial, no que toca à frequência das aulas, à execução dos trabalhos escolares e ao 

pagamento 

das taxas de propina devidas ao Instituto; 

c) A prática de manifestações de carácter político-partidário dentro do recinto do 

Instituto; 

d) A danificação, destruição ou deterioração e, em geral, o desrespeito do património 

do IGCS; 

e) A injúria, a ofensa moral ou corporal, o mau trato ou ameaça a outrem nas 

instalações do IGCS; 

f) A falta de respeito aos órgãos do Instituto e seus titulares, aos docentes, técnicos, 

colegas e restante pessoal que faz parte da instituição. 

g) A prática de qualquer tipo de assédio aos docentes ou colegas; 

h) Incumprimento das responsabilidades que competem aos cargos representativos 

para os quais sejam designados; 

i) A permanência dentro das instalações do Instituto sob o efeito de álcool, substâncias 

psicotrópicas, ou na posse das mesmas. 

j) Uso de pastilhas dentro das instalações do IGCS; 

k) E todo o tipo de praticas fraudulentas. 
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Artigo 55 

(Sanções) 

1. As infracções que possam ser cometidas pelos formandos, poderão ser aplicadas as 

seguintes sanções: 

a) Advertência (aviso); 

b) Repreensão registada; 

c) Anulação do exame, do teste, do trabalho ou da actividade destinados a avaliação, 

nos quais o formando tenha usado uma conduta fraudulenta, para obtenção de proveito 

próprio ou alheio; 

d) Multa correspondente aos prejuízos materiais causados ou às despesas 

ocasionadas pelo cometimento da infracção; 

e) Suspensão de todas ou algumas actividades no Instituto, por período determinado 

de segundo a infracção cometida; 

f) Exclusão do Instituto (Expulsão). 

Artigo 56 

(Processo Disciplinar) 

1. É competência para instaurar e dirigir o processo disciplinar e aplicar sanções o 

Conselho de Direcção do Instituto, devendo um dos seus membros ser nomeado 

instrutor do mesmo. 

Artigo 57 

(Nota de Culpa) 

1. Havendo casos em que se verifique algum comportamento susceptível de 

consubstanciar uma infracção, o membro do Conselho de Direcção nomeado para ser 

instrutor do processo comunica, por escrito, ao formando que tenha incorrido a 

respectiva infracção a sua intenção de agir disciplinarmente contra ele, juntando nota 

de culpa com descrição circunstanciada dos factos que lhe são imputadas e a sanção 

que se lhe pretende aplicar; 

2. A nota de culpa deverá ser entregue ao formando visando, no máximo de 15 dias 

úteis após a verificação da infracção; 

3. A nota de culpa poderá ser entregue em mão ao formando ou enviada para a sua 

residência oficial. 
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Artigo 58 

(Defesa) 

1. Recebida a nota de culpa, o formando dispõe de 7 dias úteis para elaborar a sua 

defesa escrita, podendo, nesta, solicitar as diligências 

probatórias que se mostrem pertinentes para o esclarecimento da verdade; 

2. A defesa deverá ser entregue em mão a um dos membros do Conselho de Direcção 

ou enviada em carta dirigida a este órgão. 

Artigo 59 

(Decisão) 

1. Terminado a instrução do processo, o Conselho de Direcção dispõe de quinze (15) 

dias úteis para proferir a decisão sob pena de caducidade do direito de aplicar sanção; 

2. A decisão deve ser fundamentada e constar de documento escrito; 

3. Na decisão, são ponderadas as circunstâncias do caso, a adequação da sanção à 

culpabilidade do formando, não podendo ser invocados factos não constantes da nota 

de culpa, salvo se atenuarem ou diminuírem a responsabilidade do estudante; 

4. A cópia da decisão fundamentada é entregue em mão ao aluno ou é enviada para a 

sua residência. 

Artigo 60 

(Recurso) 

1. Depois de recebida a decisão, o estudante pode, no prazo de dez (10) dias úteis, 

interpor recurso para o Director geral do IGCS. 

2. O recurso deverá ser motivado e fundamentado. 

CAPITULO VI 

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 
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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; 
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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 
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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 
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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; 
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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. 
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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  
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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; 
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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: 
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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. 



39 
 

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;  
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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. 
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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. 
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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) 

 


