
FICHA DE PROJECTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - 2015 

 

 

Nº 

 

 

DESIGNAÇÃO 

 

DESCRIÇÃO 

1. 
Nome do Projecto / 

Formação 

(nome do curos) 

(modalidade) 

 

2. 
Identificação da 

Entidade Promotora 

 

2.1 
Pessoa (s) de 

Contacto 

 

3. Parceiros  

4. Localização  

5. 

 Justificação do 

Projecto 

(apresentar dados que justifiquem a necessidade de implementação do curso de acordo com 

as demandas. Contextualizar a oferta do ponto de vista social, regional e educacional. Fazer 

uma breve caracterização regional de aspectos relacionados à área profissional a que 

pertence o curso, ressaltando as possibilidades de inserção do profissional formado neste 

contexto. Justificar a pertinência e relevância do curso para a instituição/região.) 

a) Objectivo Geral  
(definir o objectivo do curso tendo em vista o propósito da formação/capacitação em, 

consonância com a organização do curso e competências profissionais. Ex: formar… 

Consolidar… capacitar…dotar…) 

b) Objectivos 

Específicos  

(aprofundar e particularizar o que foi definido na alinha a). Constitui um ponto de referencia 

na base do qual avaliam-se os progressos realizados ruma á concretização do objectivo 

geral) 

6. 
Caracterização do 

Público-alvo 

 

7. Resultados Esperados 
(dados que levam ao desenvolvimento de produtos da formação e que garantam a 

realização dos objectivos do programa formativo. Tem que ser mensuráveis) 

 

8. 

Conteúdos Programáticos 

Módulos 
Formativos 

Denominação Hora Código 

MF1 
 

UF1:    

MF042_4 

UF2:    

UF3:   

UF4:    

UFx:   

 MF2   
UF2:    

MF043_4  
       

 

 

9. 

Calendarização / 

Cronograma do 

Projecto 

(Data prevista de arranque) 

(Duração em meses) 

(Carga horaria diária/semanal) 

10. Plano Pedagógico  

(Metodologia) 

(Critério de avaliação) 

(nº formandos em sala) 

(perfil profissional) 

(actividades inter-módulo / complementares) 

(característica das instalações, recursos e equipamento necessários) 

(local de estágio - este deve ser acautelado logo na planificação da FP, conforme 

Regulamento de FFP) 

11. Riscos  

Comentário [I/D-EF1]: No caso das 

qualificações do SNQ 



  

 

12. 

a) Orçamento Geral  

b) Orçamento Por 

Rubrica  

Em anexo. 

c) Montante de auto-

financiamento 

 

 

 

d) Montante Parceiro 

 

 

                                          Nome Parceiro                                      Montante 

  

  

  

  

  

    

 

A preencher pelo IEFP 

 

 

13. 

a) PARECER DA UGAF b) PARECER DA UGF c) DESPACHO 

    

Data __/__/____ 

 

A Coord. _________________ 

Data __/__/____ 

 

A Coord.________________ 

Data __/__/____ 

 

O Presidente ___________________ 


