ESTATUTO E DEONTOLOGIA (ED)
A formação em ED é uma formação que enquadrada nos procedimentos definidos pela DGERT (entidade certificadora
da formação).
Todos os inscritos deverão chegar ao local da formação alguns minutos antes do início da acção para assinatura do
contrato de formação.
O contrato de formação valida o seguro de acidentes pessoais obrigatório durante a formação (não é necessário
preencher nem imprimir).
ASSIDUIDADE E PRESENÇAS
É obrigatória a frequência de 90% da carga horária total da formação
A verificação da presença dos formandos é feita em 3 momentos distintos:
- Antes da entrada na formação - assinatura do contrato de formação;
- Assinatura da folha de presenças da parte da manhã (antes do almoço);
- Assinatura da folha de presenças da parte da tarde (antes do final da formação);
FALTAS E ATRASOS
A assiduidade é um factor de ponderação na avaliação. A ausência do formando por mais tempo do que o referido
no ponto anterior é razão para não ser aprovado na formação, obrigando-o à reinscrição numa próxima edição da
formação em ED, pagando novamente a respectiva taxa de inscrição.
Faltas ou atrasos, por razões de força maior, desde que previstas no Manual de Funcionamento da Formação da
Ordem dos Arquitectos (disponível para consulta em www.oasrs.org) deverão ser devidamente justificadas com a
maior antecedência possível, evitando assim o pagamento de nova taxa de inscrição em caso de reinscrição.

AVALIAÇÃO
Existirão dois tipos de avaliação:
- avaliação da aprendizagem – avaliação contínua, durante a de formação, através de indicadores de participação,
motivação, interesse e iniciativa de cada um dos formandos;
- avaliação da formação – avaliação de satisfação dos formandos relativamente à formação através do preenchimento
de um questionário no final da formação.
CERTIFICADOS
Será emitido um certificado de formação profissional aos formandos que concluírem a formação com
aproveitamento. Aqueles que não obtiverem aproveitamento receberão um certificado de frequência da formação,
sem validade para efeitos de admissão à OA, atestando apenas o número de horas que estiveram presentes na
formação.
Aqueles que faltarem à formação não receberão qualquer certificado.
MATERIAL DE APOIO
No dia da formação serão fornecidos a cada formando os documentos (em papel) necessários para o
acompanhamento da formação em ED:
- Estatuto da Ordem dos Arquitectos [pdf];
- Regulamento de Deontologia e Procedimento Disciplinar [pdf].
Nota: disponibilizamos os links para consultarem os respectivos documentos online.
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