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ASSUNTO: Transferências de horas entre componentes nos cursos de formação
especializada.

O llecreto-I,ei n.o 95197. de 23 de Ahril, rlefir:e. no seu artigo 6.o, ír organização-

cun"icular dos cursos de forrnação *specializada. determinando que a sua duração nãa

deve ser inferior a250 horas efetivas cle fonr:ação. Detçrmina. aincla, que deve incluir

unlâ componente de ftinnação geral em ciências da educação (FCE), que não uitrapasse

2**Á tlo total da eaíga horária. unla componeníÊ rle fomração especíÍica (FE) nurna das

áreas de especialização relêridas no artigo 3.n c1o mesmo üL, não inferior a6AYa di: total

da carga horária. e unrã componente de Íbrrnação orientada para a elaboração,

desenvolvin:entü c avaliação de um projeto na área cle especializaçáo (FüP).

Entretanto, o Regulamento de Acreditação dos Cursos de Formação Especializada,

aprovado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC) em

1997, sofreu, em 2013, alguns ajustamentos, os quais foram publicitados através da

Carta L'ircular CCPFC-FE N" 1/2013.

Pela redação do ponto 4. c1a retbrida{'xsa {lircular, o CL'PFC clarific*u que os cursos

deviarn ser orgauizados em ECTS" nâo podendo ter uma duração inÍ'erior a25ü horas de

contacto clocente, admitindo qlle "ils horzrs das Unidades flurriculares de Investigaçàa

em lrducação" N4etodologia de InvestigaÇão enr educação. ou equivalente" poderào scr

contabilizadas. até 25 horas, na colnponetrte cie Formação Geral ern Ciências da

Educação".

C*m base t1â experiência entretantr--r acum*iada na sr-rbmissâo. avaliação e

d*:senvolvinrento da I"ormaçâo l;ispecialirada" o C]CPFC tem vindo a refletir sobre a

n*eessidade de se relbrçarem as resp*stas Ê os ajustamentos iniciados em 2013.

nomeadamente a passibilidade de flexibilizar a distribuição da carga horária de uma

rlacla llnidade Curricuiar por rnais do clue umâ das comporlentes da íonnação

especializada {FCE. FE e FOP), clesde que tal não desvirtue os objetivos e a coerência

interna dos cursos.



Assim, para cada uma das três componentes (FCE, FE e Fop) determina-se que:

possam ser contabllizadas, numa das outras duas componentes, ate 50yo das

horas de uma Unidade Cunicular:

cada componente não possa ser constituída por mais de 50Yo de horas oriundas

de outras componentes;

a contabilizaçáo de parte das horas de uma Unidade Curricular noutra

componente apenas se justifica se os conteúdos, o perfil do formador e a

bibliografia indicada, forem enquadráveis no que se encontra determinado para

essa componente.

A presente deliberação entra em vigor a partir do dia 1 de juúo de 2021.
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