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ATA DE REUNIÃO 
DIRETORES DE CURSO E TUTORES/REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇOES (FCT) 

 
Tipo  N.º da Ata  Data  

Curso  Ano letivo  

 
- ORDEM DE TRABALHOS - 

1. Informações 
2. Outros assuntos  

 
ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES 

Ponto 1. Informações 

No âmbito do primeiro ponto, foi transmitido que a Formação em Contexto de 
Trabalho (FCT) integra um conjunto de atividades profissionais desenvolvidas sob 
coordenação e acompanhamento da escola, que visam a consolidação, aquisição ou 
o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e organizacionais 
relevantes para o perfil profissional visado pelo curso frequentado pelo aluno. 
Realiza-se em entidades de acolhimento em períodos de duração variável ao longo 
da formação. A concretização da FCT é antecedida e prevista em protocolo 
enquadrador celebrado entre a escola e as entidades de acolhimento, as quais 
devem desenvolver atividades profissionais compatíveis e adequadas ao perfil 
profissional visado associado à respetiva qualificação. 
A organização e o desenvolvimento da FCT obedecem a um plano de trabalho 
individual, elaborado com a participação das partes envolvidas e assinado pelo 
órgão competente da escola, pela entidade de acolhimento, pelo aluno e ainda pelo 
encarregado de educação. O plano deve identificar: 

a. Os objetivos e as competências técnicas relacionais e organizacionais a 
desenvolver ao longo da FCT; 

b. A programação, o período de duração, o horário e o local de realização das 
atividades; 

c. As formas de monitorização e acompanhamento do aluno e os respetivos 
responsáveis das atividades; 

d. Os direitos e os deveres das partes envolvidas. A FCT deve ser ajustada ao 
horário de funcionamento da entidade de acolhimento, não devendo a 
duração semanal ultrapassar as trinta e cinco horas, nem a duração diária de 
sete horas. 

A responsabilidade pela orientação e pelo acompanhamento do aluno, durante o 
desenvolvimento da FCT, é partilhada, sob a coordenação da escola, pelo 
orientador da FCT designado pela escola, e pelo tutor designado pela entidade de 
acolhimento. 
 
Ponto 2.Outros assuntos. 
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Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata, que foi lida e aprovada e 
que vai ser assinada pelo seu diretor de curso e pelo representante da instituição 
. 
O Diretor de Curso   ______________________________________________________________________________ 
 
O Representante da Instituição  ____________________________________________________________________ 
 
 

Espaço reservado ao Diretor 
 
 
 

 


