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DESPACHO N.° 4912022
SUMARIO: NORMAS DE FUNCIONAMENTO DE CURSOS CONDUCENTES A
MICROCREDENCIAIS DO INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM

Considerando que o IPSantarOm é uma instituicäo de ensino superior ao serviço da sociedade,

empenhada na qualificacao de alto nIvel dos cidadãos, destinada a producao e difusão do

conhecirnento, criacão, transrnissão e difusäo do saber de natureza profissional, relevando a

centralidade no estudante e na cornunidade envolvnte;

Considerando que, nos termos do artigo 2.° n.° 4 da Lei n.° 62/2007, de 10 de setembro, que

estabelece o Regime Juridico das lnstituiçoes de Ensino Superior (RJIES), as lnstituicoes de

Ensino Superior tern o direito e o dever de participar, isoladamente cu através das suas

unidades organicas, em atividades de ligação a sociedade, designadamente de difusão e

transferência de conhecirnento, ou de valorizaçao social e económica do conhecimento

cientIfico;

Considerando que, ao abrigo do disposto no artigo 2.° n.° 2 almnea g) do Decreto-Lei n.°

27/2021, de 16 de abril, que adequa e moderniza o regime de incentivos a cooperacão das

lnstituiçoes de Ensino Superior corn a Administracäo Püblica e as ernpresas e o apoio a
diversificaçao da oferta formativa e a aprendizagern ao lorigo da vida, as lnstituiçOes de Ensino

Superior devem fomentar o estIrnulo de forrnacöes curtas de âmbito superior conferentes de

diplomas, que promovam a aprendizagem continua e a aquisição de novas competências,

designadamente em colaboracäo corn entidades püblicas e privadas;

No uso das competências que a lei me confere [artigos 27.° n.° 2 alIneas b), p) e s) dos

Estatutos do Instituto Politécnico de Santarérn, hornologados pelo Despacho Normativo n.°

56/2008, de 23 de outubro, publicados no Diário da RepUblica, 2. Série, n.° 214, de 4 de

riovembro, e 92.° n.° 1 alinea q) do Regime JurIdico das lnstituicoes de Ensino Superior

(RJIES), aprovado pela Lei r° 62/2007, de 10 de setembro]:

1—Aprovo as Normas de funcionamento de cursos conducentes a microcredenciais do

Instituto Politécnico de Santarém anexas ao presente despacho e que do mesmo passam a

fazer parte integrante;
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2—Determino que o presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua

publicaçao.

Santarém, 26 de maio de 2022

o Presidente do IPSantarém,

(Prof. Doutor Joäo Miguel Raimundo Peres Moutäo)
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ANEXO
NORMAS DE FUNCIONAMENTO DE CURSOS CONDUCENTES A MICROCREDENCIAIS DO

INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM

Artigo 1.0

Objeto

0 presente docurnento fixa o quadro de procedirnentos relativos a inscriçao e frequencia em

cursos de formacão ao longo da vida compostos por urn, ou mais, mOdulos de curta duraçao

e que promovem a aprendizagem continua e a aquisição de novos conhecimentos, aptidoes e

cornpetëncias conducentes a microcredenciais, a adotar no Instituto Politécnico de Santarérn

(IPSantarém).

Artigo 2.°
M icrocreden ci ais

1—Para efeitos das presentes normas, deve entender-se que:

a) <Microcredenciab e o registo dos resultados de aprendizagem adquiridos por urn

aprendente na sequencia de urn pequeno volume de aprendizagern, que se
caraterizam:

i) Por terem uma avaliacao efetuada a luz de normas transparentes e claramente

definidas;

ii) Serem resultado de cursos concebidos para fornecer, ao aprendente,

conhecirnentos, aptidöes e competências especIficas que respondam as

necessidades societais, pessoais, culturais ou do mercado de trabaiho;

iii)Serern propriedade do aprendente, poderern ser partilhadas e serern portáveis;

iv) Poderem ser autOnomas ou combinadas em credenciais rnaiores;

v) Se basearem na garantia da qualidade de acordo corn as normas acordadas no

setor ou area de atividade pertinente.

b) Os cursos conducentes a microcredenciais são urna forma de aprendizagem flexivel

e inclusiva, podendo ser combinadas corn outros cursos, por forma a permitir a
aquisicao de competëncias adequadas a diferentes perfis e necessidades.
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2— As aprendizagens e o volume de trabaiho exigidos pelos cursos conducentes a

rn icrocredencials:

a) São traduzidas em créditos que estão alinhados corn o Sistema Europeu de

Transferëncia e Acumulaçao de Créditos (ECTS);

b) Tern entre 1 e 8 ECTS, em que cada ECTS corresponde a 7 horas de contacto das 25

horas totais de volume de trabalho;

c) São associadas a urn nIvel do Quadro Europeu de QualificiacOes.

3—Os cursos conducentes a microcredenciais podem ser concretizados em parceria corn

outras lnstituicOes de Ensino Superior e/ou outras entidades parceiras.

4—Os cursos conducentes a rnicrocredenciais podern corresponder a:

a) Cursos correspondentes a unidades curriculares pertencentes a ciclos de estudos

integrantes da oferta formativa do IPSantarérn;

b) Novas propostas decorrentes da dinãmica interna do Instituto, designadamente projetos

de investigacao e desenvolvirnento tecnológico (I&DT);

c) Necessidades de formacão especIficas, previarnente identificadas e solicitadas por

entidades parceiras do IPSantarérn ou da comunidade em geral.

5—Cada curso conducente a uma microcredencial e coordenado por urn docente do

IPSantarém, designado pelo Diretor(a) da Unidade Organica na qual é ministrado, ao qual

compete assegurar o seu normal funcionamento, bern como os respetivos procedimentos de

avaliacão.

6—Após a realizacão de cada edicao, os cursos conducentes a microcredenciais são objeto de

uma avaliaçao, de forrna a assegurar a sua qualidade.

Artigo 3.°
Objetivos

São objetivos dos cursos conducentes a microcredenciais:

a) Prosseguimento de estudos nurna lOgica de efetiva formacão ao longo da vida;

b) Reconversão e/ ou reciclagem profissional;

c) Aquisicão e/ ou desenvolvimento de conhecimentos, competëncias e aptidöes nos mais

diversos tipos de contextos;
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e) Incentivar a mobilidade para fins de educacão, formaçao ou trabaiho;

d) Reconhecimento de aprendizagens anteriores.

Artigo 40

Abertura, competêricia e destiriatários

1—A criaçao de cursos conducentes a microcredenciais é da competëncia do Presidente do

IPSantarém, apOs audicao do Conseiho Técnico-CientIfico da Unidade Organica proponente.

2—A abertura de cursos conducentes a microcredenciais é efetuada por Edital, publicitado no

sitio do IPSantarém na Internet, do qual devem constar os seguintes elementos:

a) Designacão;

b) Calendario;

c) Normas de Candidatura;

d) Jun de selecao;

e) Critérios de seIeço e seriacão;

f) NUmero minimo e máximo de estudantes para o seu funcionamento;

g) Docente coordenador;

h) Volume de trabaiho estimado necessário para alcancar os resultados da aprendizagem;

i) Regime de frequencia (diurno ou pOs-laboral);

j) Forma de participação nas atividades de aprendizagem (presencial, online, b-learning,

voluntariado, experiëncia em contexto de trabalho);

k) NIvel do Quadro Europeu de Qualificaçoes;

I) Resultados da aprendizagem;

m)Tipo de avaliaçao;

n) Taxas e emolumentos.

3—Podem candidatar-se a frequencia de cursos conducentes a microcredenciais todos os

indivIduos, maiores de 18 anos.
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Artigo 5.°
Candidatura

1—A candidatura a frequencia de cursos conducentes a microcredenciais decorre de acordo

corn o calendário próprio de cada curso e corn observância dos procedimentos definidos no

Edital a que se alude no n.° 2 do artigo anterior.

2—A candidatura deverá ser efetuada em nome individual, mesmo nos casos em que existam

protocolos corn entidades parceiras para a frequencia destes cursos.

3—0 processo de candidatura e efetuado online, na plataforma de gestão académica em uso

no IPSantarém.

4—0 processo de candidatura deve ser acompanhado dos seguintes documentos:

a) Ficha de candidatura;

b) Curriculum Vitae;

c) Certificado(s) de habilitacoes.

5—Sem prejuIzo do disposto no nUmero anterior, o IPSantarém reserva-se o direito de

solicitar a entrega da documentação complementar que entender necessária para apreciaçao

da candidatura apresentada.

6—A titulo excecional, podem ser admitidas candidaturas apresentadas de forma

extemporânea, contanto que devidamente fundamentadas em requerimento dirigido ao

Presidente do IPSantarém.

7—No caso de cursos conducentes a microcredenciais de maiores dimensOes organizados de

forma modular, e permitido aos estudantes inscreverem-se exclusivamente em qualquer dos

cursos correspondentes aos módulos, de forma separada e autónoma.

Artigo 6.°
Selecao e seriação dos candidatos

1—A seleçäo e seriacäo dos candidatos a inscriçao e frequencia de cursos conducentes a

microcredenciais compete a urn jun nomeado pelo Presidente do IPSantarém, ou por quem

tenha competëncia delegada para o efeito.
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2—0 jun é constituldo por trës docentes do IPSantarém, entre os quais o coordenador da

microcredencial, que preside.

3—ApOs a análise da prova documental, o jun elabora, para cada curso conducente a

microcredenciais, uma lista provisonia de candidatos, ordenada alfabeticamente, corn urna das

seguintes mencOes:

a) Colocado, quando o jUni, pela análise da documentação apresentada, considere cumprir

os critérios de selecao;

b) Colocado condicionalmente, nos casos em que o jun entenda necessária a apresentação

de documentação complementar;

c) Excluldo, quando o jCiri, perante a documentaçao apresentada, considere,

fundamentadamente, nao estarem reunidos os criténios de selecão.

4—Das deliberacoes cabe reclamação para o jüni, no prazo fixado no calendário.

5—As listas finais de colocaçao são homologadas pelo Presidente do IPSantanOm e divulgadas

no sItio do IPSantarém na Internet.

6—Nos casos em que dois ou mais candidatos em situacão de empate disputem o ültimo

lugar, são criadas vagas adicionais pelo Presidente do IPSantarém.

Artigo 7.°
Funcionamento do jUn

1—Ao jUn nomeado para a seleçao e seniação dos candidatos compete:

a) Proceder a apreciação das candidaturas, verificando se cumprem as condiçäes legais de

admissão;

b) Analisan os perfis cunriculares dos candidatos e seriá-los, tendo em atenção os critérios

previamente definidos;

c) Publicitan as listas provisOria e final ordenada dos candidatos, apOs a conclusão do

processo de seleção e seriacão.

2—Das reuniöes do jUn são lavradas atas, das quais constam as delibenacoes tomadas e a

respetiva fundamentação.
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3—As listas provisOrias e finals são publicitadas no sItio do IPSantarém na Internet.

Artigo 8.°
Avaliacão e creditacào

1—Todos os inscritos em cursos conducentes a microcredenciais ficam sujeitos ao tipo de

avaliação definido para esse curso e constante do respetivo Edital de abertura.

2—Os ECTS correspondentes as microcredenciais podem ser objeto de creditaçao, para

efeitos de prosseguimento de estudos, nos termos da Iei.

3—Nos cursos conducentes a microcredenciais não O possIvel a creditação de aprendizagens

em contexto formal certificadas.

Artigo 9.°
Forma de participacão nas atividades de aprendizagem

1—Os cursos conducentes a microcredenciais podem ser ministrados em regime diurno ou

pOs-l aboral.

2—Independentemente do regime de frequencia que venha a ser fixado, as atividades de

aprendizagem podem ocorrer em formato presencial, online, b-learning, em contexto de

voluntariado ou de trabalho.

Artigo 10.0

Certificacao

1—A frequencia corn aproveitamento em cursos conducentes a microcredenciais confere uma

microcredencial.

2—A microcredencial é propriedade dos estudantes e possui portabilidade.

3—A emissão das microcredenciais está sujeita ao pagamento de emolumentos previstos na

Tabela de Emolumentos do IPSantarém.

4—Na microcredencial devem constar os seguintes elementos:

a) Identificacão do formando;

b) TItulo da microcredencial;

c) PaIs/regiao do emissor;

d) Entidade formadora;
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e) Data de emissäo;

f) Volume de trabaiho necessário para atingir os resultados de aprendizagem (indicada em

ECTS);

g) Nivel da experiencia de aprendizagem conducente a microcredencial, de acordo corn o

Quadra Europeu de QualificaçOes;

h) Resultados de aprendizagem;

i) Forma de participacão na atividade de aprendizagem (online, presencial, b-learning,

voluntariado ou contexto de trabalho);

j) Tipo de avaliacao (teste, tarefas de aplicação de competências, portfolio,

reconhecimento de aprendizagens prévias, etc.);

k) Tipo de garantia da qualidade da credencial e, quando relevante, do conteüdo da

aprendizagem;

I) Classificacao;

m)Outra informacäo relevante.

5—A certificacão da microcredencial deve ser emitida, obrigatoriamente, em forrnato digital, e

no prazo de 20 dias Uteis, contados da data de apresentação do pedido e contanto que

estejarn reunidas todas as condiçOes para a sua emissäo, exceto para os pedidos corn taxa de

urgencia, que devem ser emitidos no prazo de 10 dias üteis, apOs a pagamento do montante

previsto para a efeito, na Tabela de Emolurnentos em vigor no IPSantarém.

6—A emissão fIsica do certificado da microcredencial pode ser requerida pelos estudantes na

plataforma de gestäo académica em uso no lnstituto e está sujeita ao pagamento dos

emolumentos previstos na Tabela de Emolumentos do IPSantarém.

7—A informaçao relativa aos cursos conducentes a microcredenciais fica disponIvel, para

verificaçäo, através de acesso online, seguro e livre, de forma a garantir a transparência e o

reconhecimento das mesmas.
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Artigo 11.0

Taxas e emolumentos

A inscrição e frequencia de cursos conducentes a microcredenclais estão sujeitas ao

pagamento das taxas e emolumentos previstos no edital de abertura de cada curso, de acordo

corn a Tabela de Ernolumentos do IPSantarém.

Artigo 11°
Bolsa

ApOs a conclusão corn aproveitamento do curso conducente a microcredencial, podem ser

atribuIdas bolsas de frequencia aos formandos, cujos critérios de elegibilidade e fixação dos

respetivos montantes constam de Regulamento prOprio.

Artigo 13.°
DUvidas e casos omissos

As dévidas e casos ornissos são decididos, casuisticamente, pelo Presidente do IPSantarém.
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