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Resumo   

  A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) é, atualmente, uma 

faculdade prestigiada pela qualidade do ensino que pratica e pela sua grande atividade 

científica promovendo a produção, difusão e aplicação de conhecimentos e competências 

na área da Medicina e noutras áreas das Ciências da Saúde e da Biologia Humana. 

 Desde 1959, a FMUP partilha as suas instalações com o Centro Hospitalar de São 

João (CHSJ) e, fruto desta parceria, surge, em 2015, o Centro Universitário de Medicina 

(CUME) com o principal objetivo de aumentar e fortalecer as sinergias existentes entre as 

duas instituições. A colaboração existente entre instituições de ensino médico e instituições 

hospitalares abarca algumas especificidades na formação dos estudantes de Medicina que 

requerem uma atenção particular. Assim, a fusão da FMUP e do CHSJ tem afetado o 

Serviço Académico (SA) da FMUP com uma complexidade de procedimentos e processos 

que requerem um acompanhamento constante e eficiente para dar resposta às exigências 

dos estudantes e das estruturas curriculares que compõem a oferta formativa desta 

instituição. Contudo, a resolução de problemas no SA tem-se revelado complexa, o que 

dificulta a resposta a estas necessidades, bem como a gestão do próprio serviço, 

circunstância potenciada pela exiguidade de procedimentos estabelecidos. 

Posto isto, com o objetivo principal de melhorar o desempenho dos Serviços 

Académicos de uma Faculdade de Medicina, procedeu-se ao levantamento de todos os 

processos relativos ao Serviço Académico da FMUP para identificar as falhas e 

constrangimentos inerentes a cada um. A observação participante e o ciclo de vida BPM 

proposto por Cruz foram os métodos de investigação adotados para a realização deste 

trabalho. 

 Após uma análise detalhada e minuciosa ao estado atual dos processos foram 

pensadas as seguintes soluções gerais: realização de relatórios mensais, reorganização e 

digitalização do arquivo físico do SA, otimização a formação dos seus colaboradores, 

reestruturação do seu espaço físico, realização de uma Sessão de Receção aos Novos 

Estudantes da FMUP – Mestrados e Doutoramentos, implementação da versão alargada do 

Módulo Projetos/Dissertações/Teses do SIGARRA, gestão da informação do SIGARRA, 

disponibilização de horários escolares dos 2ºs e 3ºs ciclos, envio de uma mensagem 

automática e gestão estratégica da página da FMUP no Facebook.  

 Por fim, foram elaboradas propostas de melhorias para os processos do SA e, face 

às necessidades deste Serviço, foram também criados alguns processos de raiz.   
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Abstract  

 The Faculty of Medicine of the University of Porto (FMUP) is currently a prestigious 

faculty for the quality of education practice and for its great scientific activity that promotes 

the production, diffusion and application of knowledge and skills in the area of Medicine and 

in other areas of Sciences Health and Human Biology. 

 Since 1959, FMUP has shared its facilities with the São João Hospital Center (CHSJ) 

and, as a result of this partnership, in 2015, the University Medical Center (CUME) emerges 

with the main objective of increasing and strengthening the existing synergies between the 

two institutions. The existing collaboration between medical teaching institutions and hospital 

institutions encompasses some specificities in the training of medical students that require 

particular attention. Thus, the merger of FMUP and CHSJ has affected the Academic 

Service (AS) of FMUP with a complexity of procedures and processes that require constant 

and efficient monitoring to meet the demands of the students and of the curricular structures 

that make up the training offer of this institution. However, the problem solving in the AS has 

been complex, which makes it difficult to respond to these needs, as well as the 

management of the service itself, a circumstance enhanced by the lack of established 

procedures. 

 Therefore, with the main objective of improving the performance of the Academic 

Services of a Faculty of Medicine, all processes related to the Academic Service of FMUP 

were investigated to identify the flaws and constraints inherent in each one. The participant 

observation and the BPM life cycle proposed by Cruz were the research methods adopted to 

carry out this work. 

 After a detailed and thorough analysis of the current state of the processes, the 

following general solutions were considered: elaboration of monthly reports, reorganization 

and digitalization of the physical archive of the SA, optimization of the training of its 

employees, restructuring of its physical space, conducting a Receiving Session for New 

Students of FMUP – Masters and Doctoral Degree , implementation of the expanded version 

of the SIGARRA’s Projects / Dissertations / Thesis Module, SIGARRA’s information 

management, provision of the school schedules for the 2nd and 3rd cycles, sending an 

automatic message and strategic management of FMUP’s Facebook page. 

 Finally, proposals for improvements to the SA processes were elaborated and, in the 

light of the needs of this Service, some root processes were also created. 
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1- Introdução 

1.1. Contexto e Motivação 

No decorrer do percurso académico, os estudantes procuram encontrar ajuda ou 

orientação para a resolução de determinados constrangimentos ou para a obtenção de 

respostas a questões de caráter académico, cultural, social ou de saúde. Atualmente, as 

universidades são dotadas de diversos serviços que visam satisfazer as necessidades dos 

mesmos. 

No que diz respeito às questões académicas, as universidades dispõem de várias 

estruturas de apoio académico responsáveis pela satisfação das necessidades dos 

estudantes ao longo da sua formação. Cabe a estas estruturas acompanhar o processo de 

cada estudante desde a sua entrada na universidade até à sua saída. Deste modo, é da 

responsabilidade das estruturas de apoio académico registar os planos de estudo, as 

inscrições e os resultados dos estudantes. Este apoio ao estudante engloba diversas 

tarefas, tais como: execução de atos de matrícula/inscrição, esclarecimento de dúvidas, 

emissão de documentos, relevação de faltas, entre muitas outras.  

A estas estruturas compete ainda: prestar apoio na integração social; informar e 

orientar sobre os direitos dos estudantes, assim como dos recursos sociais disponíveis na 

universidade; apoiar os estudantes com interesse na participação em programas de 

mobilidade; e acompanhar os estudantes internacionais.  

Relativamente à Universidade do Porto (UP), esta conta com uma rede vasta de 

serviços, sendo que todas as suas Faculdades disponibilizam um serviço académico e de 

apoio a estudantes, ajustado às características e especificidades de cada uma.  

No entanto, a formação dos estudantes de Medicina, subordinada ao 

enquadramento geral do Ensino Superior Universitário, envolve algumas especificidades 

que requerem uma atenção particular. A parceria existente desde 1959, com a inauguração 

do edifício, desde então partilhado pela FMUP e pelo Centro Hospitalar de São João 

(CHSJ), resultou na criação do Centro Universitário de Medicina (CUME), em 2015. 

Segundo Maria Amélia Ferreira (2015), diretora da FMUP, o CUME simboliza “o casamento 

de duas instituições que há muito vivem em união de facto” cuja missão é o 

“desenvolvimento da dimensão universitária e da qualificação na prática clínica, a 

modernização da investigação, a inovação e o reforço da educação médica na pré e pós-

graduação, bem como a racionalização dos meios humanos e materiais” (Ministérios da 

Saúde e da Educação e Ciência 2015, 2). Ao longo de muitos anos, estas duas instituições 
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trabalharam em conjunto, visando o desenvolvimento de objetivos complementares através 

da modernização dos seus serviços, da atualização dos programas de ensino nos diferentes 

níveis de formação médica e da coordenação entre as suas áreas de intervenção.  

Desta forma, tendo em conta que o CHSJ é o núcleo do ensino clínico da FMUP, 

existe um número significativo de médicos do CHSJ que frequenta programas doutorais 

nesta faculdade e, como tal, a realização de projetos de investigação conta com a 

participação de docentes e clínicos de ambas instituições. Assim, para os estudantes da 

FMUP é importante, não só a classificação final das unidades curriculares, mas também a 

constituição de um portefólio de casos, intervenções, seminários, estudos e artigos, que 

deve ser validado pela Faculdade. Por sua vez, esta circunstância faz com que a 

organização das unidades curriculares, principalmente no ciclo clínico, seja efetuada por 

módulos e turnos. Além disso, o reforço da educação médica na pré e pós-graduação, 

projetado pelo CUME, tem vindo a alargar a oferta de Educação Contínua, articulada com a 

formação conferente de grau. 

Pelo cumprimento dos objetivos estabelecidos pela fusão destas duas instituições, 

pela emergência no reforço da educação médica pré e pós-graduada, vão incidir sobre o SA 

da FMUP uma complexidade de procedimentos e processos que requerem um 

acompanhamento constante e eficiente para dar resposta às exigências das estruturas 

curriculares que compõem a oferta formativa desta instituição.  

Posto isto, é da competência do Serviço Académico (SA) a gestão do percurso 

académico de cada estudante e a prestação de apoio aos órgãos competentes na gestão 

previsional e na gestão da oferta formativa, considerando as especificidades anteriormente 

referidas. Contudo, esta estrutura de apoio académico, não possui documentados a maioria 

dos seus procedimentos, o que dificulta a identificação de tarefas, de constrangimentos e de 

intervenientes em cada processo.  

Segundo a ISO (International Organization for Standardization) 9000, norma que 

estabelece um modelo de gestão de qualidade, o funcionamento eficaz de uma organização 

implica a identificação e gestão dos seus processos. Assim, com o objetivo principal de 

melhorar o desempenho dos Serviços Académicos de uma Faculdade de Medicina, 

procedeu-se ao levantamento de todos os processos relativos ao Serviço Académico da 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) para, numa fase posterior, adotar 

e implementar melhorias na execução dos processos. Optamos pela aplicação da 

abordagem de gestão comummente denominada Business Process Management (BPM) 

porquanto, tratando-se de uma prática de gestão organizacional que compreende a 
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identificação, a automatização, a modelação, a simulação, a implementação, a execução, a 

monitorização, a otimização de processos e a orientação de serviços, tendo como objetivo 

melhorá-los e alcançar os resultados pretendidos, adequa-se aos nossos objetivos.  

A adoção desta abordagem pressupõe, também, a utilização de uma outra 

ferramenta de gestão - a reengenharia de processos. De uma forma geral, através da 

reengenharia de processos é possível entender e questionar a forma como o trabalho é 

realizado e, neste caso de estudo, esta ferramenta foi utilizada para repensar e reinventar 

os processos do SA da FMUP.  

A sua aplicação compreendeu, inicialmente, a elaboração de modelos com base no 

estado atual dos processos do SA, permitindo identificar as falhas e constrangimentos 

inerentes a cada um para, mais tarde, depois de analisar os elementos impactantes, 

modelar o estado futuro dos processos com o objetivo de apresentar as melhorias e 

soluções exequíveis.  

Acrescem à nossa análise algumas dificuldades: por um lado, a rigidez dos sistemas 

utilizados, por outro lado a deficiente formação dos trabalhadores do SA quanto às suas 

funcionalidades, o que suscita alguns entraves na prestação do serviço. Assim sendo, a 

modelação dos processos também permitiu identificar as dificuldades existentes na 

utilização dos sistemas, neste caso concreto, do sistema SIGARRA.  

 

1.2. Objetivos da Dissertação 

O Serviço Académico da FMUP tem vindo a identificar algumas dificuldades na 

prestação dos seus serviços. A resolução de problemas no SA tem-se revelado complexa, o 

que dificulta a resposta às necessidades dos estudantes bem como a gestão do próprio 

serviço. Esta circunstância é potenciada pela exiguidade de procedimentos estabelecidos 

(com reduzida definição de tarefas em termos de gestão por processos), pelas deficientes 

comunicação e partilha de informação entre o SA e os restantes departamentos da FMUP, 

aliadas à percecionada rigidez do sistema de informação utilizado - SIGARRA - para gerir a 

informação académica.  

Isto posto, considerando que o Serviço Académico da FMUP tem como principal 

missão prestar apoio aos estudantes ao longo do seu percurso académico, considerou-se 

como objetivo principal a atingir com o trabalho conducente à dissertação, melhorar a 

eficácia e a eficiência do desempenho do Serviço Académico da FMUP. Para atingir este 
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objetivo principal definiram-se mais três objetivos: otimizar a utilização do sistema 

SIGARRA; implementar melhorias na execução dos processos do Serviço Académico; e 

melhorar a cooperação na execução de processos entre o Serviço Académico e os 

restantes departamentos da FMUP e a Reitoria.  

 

1.3. Método de Investigação 

1.3.1. A Observação Participante  

Pretendendo conhecer melhor a forma de trabalhar seguida pelos trabalhadores do 

Serviço Académico da FMUP, adotou-se a observação participante como técnica de 

investigação.  

De acordo com Spradley (1980), através da observação participante é possível 

experienciar as atividades diretamente e retirar as nossas próprias conclusões sobre o que 

é feito e como é feito. Jorgensen (1989) afirma que a observação participante permite 

descrever o que acontece, como acontece, porque acontece, quando e onde acontece e 

com quem acontece. Por sua vez, o último autor identificado refere que a observação 

participante é apropriada para estudar processos bem como as relações entre pessoas e 

acontecimentos e os contextos socioculturais em que se desenvolve a existência humana. 

Considerando o contexto em que o presente trabalho se insere, a observação direta 

permitirá observar o comportamento e as interações dos intervenientes dos processos do 

Serviço Académico da FMUP.  

A análise documental e a realização de entrevistas livres representam outras 

técnicas que complementam a observação participante, permitindo recolher dados mais 

completos, que adotamos. Deste modo, foram realizadas várias entrevistas não 

estruturadas e algumas reuniões de caráter informativo e de acompanhamento. As 

entrevistas realizadas foram maioritariamente dirigidas aos colaboradores do Serviço 

Académico, no entanto, as reuniões contaram também com a participação de colaboradores 

de outros departamentos da FMUP que intervêm em processos do SA.  

 

1.3.2. Ciclo de vida BPM 

Ao identificar os problemas e as dificuldades existentes no Serviço Académico, 

definimos, como uma das soluções possíveis, a modelação de todos os processos 
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existentes nesta organização. O sucesso desta prática pressupôs a implementação do BPM 

que, neste caso de estudo, foi efetivada de acordo com o modelo de ciclo de vida do BPM, 

proposto por Cruz (2008) (Figura 1).  

Seguindo este modelo, o presente estudo foi executado em quatro fases: análise 

inicial das necessidades (ou do problema); documentação, desenho e análise do processo 

atual; análise, redesenho, modelação e criação do novo processo; e implantação do novo 

processo.  

Posto isto, na primeira fase, foi feita uma volumosa recolha de informação sobre a 

organização de forma a conhecer os processos do SA e os recursos neles envolvidos. Esta 

fase revelou-se de extrema importância pois serviu de base para a proposta de melhoria, 

por nós elaborada. 

Na fase seguinte, de documentação, desenho e análise do processo atual foram 

realizadas várias entrevistas e reuniões que permitiram documentar e compreender o 

estado atual de todos os processos executados no SA.   

Terminada a documentação dos processos foi feita uma análise do seu estado atual. 

As conclusões retiradas nesta análise resultaram na modelação de novos processos, sendo 

que uns foram elaborados de raiz, outros apresentaram apenas algumas melhorias. A 

mudança iminente, resultante das propostas de melhorias apresentadas, implicou a 

realização de várias reuniões tanto com Direção do SA como com a Direção da FMUP. 

A última fase deste modelo destina-se à validação implementação do novo modelo 

que deverá ser executada futuramente. A sua execução implicará a realização de 

formações para todos os intervenientes dos processos, bem como o seu posterior 

acompanhamento com o desiderato de garantir a boa operacionalização e execução dos 

processos que venham a ser propostos.  

Salienta-se que após alguma leitura sobre ferramentas open source de construção 

de mapas em linguagem BPMN, optamos pela utilização do software Bizagi Modeler para 

proceder à modelação dos processos. O Bizagi Modeler é um software voltado, 

exclusivamente, para o mapeamento de processos de negócio de fácil aprendizagem, muito 

intuitivo e user friendly. Através desta ferramenta é possível, publicar documentação de alta 

qualidade em diversos formatos, como Word, PDF, SharePoint, Wiki ou páginas Web. Além 

disso, o Bizagi contém uma funcionalidade de validação que deteta erros no fluxo do 

processo, caso existam. Com esta ferramenta é, também, possível simular os processos, o 

que permite saber se estes são exequíveis e ajustados à realidade da organização. 
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1.4. Estrutura da Dissertação 

Ao longo de seis capítulos, a dissertação, apoiada numa base teórica inicialmente 

apresentada, descreve todo o trabalho realizado no Serviço Académico da FMUP.    

 Assim, no primeiro capítulo, é feita a introdução à problemática conducente à 

elaboração desta dissertação e, de forma a contextualizar o tema subjacente, são também 

apresentados alguns fundamentos teóricos sobre modelação de processos e a sua gestão. 

Ainda neste primeiro capítulo, salienta-se a motivação que incentivou a realização deste 

trabalho, bem como os objetivos que se esperam alcançar com o mesmo e a abordagem 

metodológica adotada. Com o propósito de observar o comportamento e as interações dos 

intervenientes nos processos do Serviço Académico da FMUP, optou-se pela observação 

participante. Por outro lado, considerando o tema principal deste trabalho, definiu-se o 

modelo do ciclo de vida do BPM, proposto por Cruz (2008), como uma outra metodologia a 

utilizar. Por fim, a modelação dos processos do SA implicou a escolha de uma ferramenta 

que é apresentada e caracterizada ainda neste capítulo. 

 No capítulo seguinte, voltado para a apresentação do estado da arte, é possível 

encontrar definições de conceitos relacionados com a gestão de processos de negócio, 

tema central desta dissertação. Por sua vez, a descrição deste capítulo é feita do geral para 

o mais específico começando por abordar questões referentes ao conceito de Processo, 

partindo para o conceito de BPM, terminando no conceito de Modelação de processos.  

O terceiro capítulo contextualiza o caso de estudo e descreve todo o trabalho 

desenvolvido na modelação do estado atual dos processos. Resultante do trabalho descrito, 

o quinto seguinte é dedicado à apresentação de soluções gerais e melhorias nos processos.  

As conclusões e perspetivas futuras deste trabalho encontram-se disponíveis no 

quinto e último capítulo, seguindo as referências bibliográficas que serviram de suporte para 

a base teórica. Por fim, é possível encontrar toda a documentação de apoio à interpretação 

dos capítulos quatro e cinco.  
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2 – Gestão de Processos de Negócio  

O presente capítulo destina-se a apresentar fundamentos teóricos sobre a 

modelação de processos e a sua gestão, com base em conceitos e resultados de outros 

autores que têm vindo a investigar e a realizar trabalhos sobre este assunto. Esta fase 

revelou-se de verdadeira importância pois permitiu-nos identificar o que já é conhecido 

sobre o tema e o grau de sucesso de experiências anteriormente realizadas. Além disso, 

ajudou-nos a clarificar a nossa pesquisa e a definir os objetivos que se pretenderam 

alcançar com a realização deste trabalho. 

 

2.1. Processos  

2.1.1 Definição de Processo  

De acordo com Graham e LeBaron (1994), todo o trabalho realizado numa 

organização para oferecer um produto ou um serviço, exige a presença e a execução de 

processos. Gonçalves (2000a), caracteriza um processo como sendo um conjunto de 

atividades, que compreende um input, que pode abranger materiais, informação e pessoas, 

adicionando-lhe valor para fornecer um output (Figura 1). Ou seja, um processo é um 

conjunto de atividades, executadas de uma forma sequencial, para produzir um produto ou 

um serviço, com valor para um grupo específico de clientes (Hammer e Champy 1994). 

Desta forma, cada interveniente executa diversas tarefas, dependentes umas das outras, 

através de passos sequenciais com um início e um fim bem definidos (Farias 2009). 

 

Figura 1 - Definição de Processo 

 

Todavia, Eriksson & Penker (2000) defendem que os processos são as atividades 

desenvolvidas no âmbito do negócio, regidas por regras, onde os recursos da organização 

são manipulados, descrevendo a forma como o trabalho é realizado.  

Para Junior, Rocha, Mota e Quintella (2012), os processos existem em qualquer tipo 
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de organização e são essenciais para a sua gestão e melhoria, sendo que permitem 

identificar e organizar as pessoas e os seus restantes recursos. Em particular, nas 

empresas que prestam serviços, onde o conteúdo intelectual é maior, “o conceito de 

processo é de fundamental importância, uma vez que a sequência de atividades nem 

sempre é visível, nem pelo cliente, nem pelas pessoas que realizam essas atividades” 

(Gonçalves 2000a, 9).  

Harrington (1991), citado por Gonçalves (2000a), refere que para uma melhor 

compreensão dos processos é importante separá-los por: processos relacionados com a 

gestão da organização e processos de apoio à produção.  

Além disso, de acordo com Maranhão e Macieira (2004), estes devem ser também 

classificados como macroprocessos, processos e subprocessos, sendo os macroprocessos 

os de maior dimensão ou abrangência, que podem ser subdivididos em processos e 

subprocessos. Silva (2011), define macroprocessos como um conjunto de processos 

complementares, transversais às diferentes áreas funcionais da organização e que 

representam funções significativas da mesma. 

Por outras palavras, os macroprocessos são os processos principais da organização 

pois envolvem mais do que uma função e a sua complexidade, em conformidade com os 

resultados que se pretendem atingir, podem levar à sua subdivisão em processos e 

subprocessos. Deste modo, um subprocesso é uma divisão de um macroprocesso ou de 

um processo, organizada segundo linhas funcionais com um objetivo específico que recebe 

entradas e gera saídas apenas num departamento da organização (Reis e Blattmann 2004). 

Esta estrutura hierárquica torna os subprocessos dependentes, fazendo com que estes 

sejam eliminados caso o processo pai deixe de existir (Machado e Maia, 2005). 

Por outro lado, Garvin (1998), citado por Gonçalves (2000a), classifica os processos 

como: processos de negócio, processos organizacionais e processos de gestão. Assim, 

para Garvin (1998) os processos de negócio, ou de cliente que, de acordo com Junior et. al 

(2012) podem ser também conhecidos como processos primários ou nucleares, são os que 

descrevem a ação da empresa e que são suportados por processos internos para fornecer 

um produto ou serviço a um cliente externo; os processos organizacionais, de suporte ou de 

integração organizacional são os que suportam os processos de negócio com o objetivo de 

organizar e coordenar os vários subsistemas da organização para o seu desempenho geral; 

e os processos de gestão são os que envolvem ações de medição e ajuste do desempenho 

da organização com base nas ações que os gestores executam para dar suporte aos 

restantes processos bem como nas suas relações. 
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Como já foi anteriormente referido, nas organizações de prestação de serviços, os 

processos têm vindo a aumentar a sua importância para exercer um bom funcionamento. 

Corrêa e Gianesi (1995), consideram os serviços uma arma competitiva, e anunciam 

a introdução do conceito “cliente-interno” como uma das consequências da importância 

crescente dos serviços. Este conceito emerge com o aparecimento de subdivisões 

funcionais nas organizações, que executam atividades de apoio, numa relação de cliente-

fornecedor interno, que visa desfazer barreiras organizacionais e integrar diversas funções 

da organização para atingir os objetivos estratégicos definidos.  

Desta forma, torna-se cada vez mais importante gerir os serviços internos das 

organizações, com base nas necessidades dos seus utilizadores. Contudo, esta gestão só é 

possível se se entender bem os tipos de processos existentes e o seu funcionamento. 

 

2. 2. BPM  

2.2.1. História  

A evolução do BPM como uma abordagem centrada no cliente e nos processos com 

o objetivo de melhorar os resultados do negócio, entrou na sua terceira onda. Este novo 

estado do BPM surge em consequência do desenvolvimento das organizações, bem como 

das suas ferramentas de negócios, metodologias, tecnologias e normas.  

Contudo, esta caminhada não tem sido fácil, e no decorrer desta evolução foram 

várias as tentativas para alcançar a eficiência organizacional baseada em processos, umas 

com sucesso, outras com diversas falhas (Jeston e Nelis 2008).  

De forma a maximizar os lucros e diminuir os custos, Frederick Taylor, em 1911, 

focou-se nas tarefas de manufatura e no estudo dos seus tempos de execução. Nesta 

época, as organizações formavam os seus trabalhadores para executarem tarefas 

específicas e repetitivas, com padrões e controlos mecânicos, que exigiam uma grande 

resistência e habilidade (Lusk, Paley, e Spanyi 2005).  

No entanto, a abordagem Taylorista começou a ser rapidamente esquecida a 

meados do século. Consequentemente, Shewart, Deming e Juran combinaram a melhoria 

da abordagem Taylorista com o controlo estatístico dos processos para criar uma nova fase 

na gestão dos processos, que envolvia mão-de-obra especializada e a medição e limitação 

das alterações dos processos e a sua melhoria contínua. Nesta linha, as empresas 

Japonesas, para se recuperarem da guerra, colocaram em prática programas de melhoria 
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contínua (Jeston e Nelis 2008).  

A partir dos anos 60, a tecnologia revelou-se um motor de negócio e acelerou a 

mudança, dando origem à primeira onda, voltada para a orientação a processos. Várias 

empresas do Japão e dos Estados Unidos tornaram-se mais competitivas devido à adoção 

de programas de melhoria de qualidade e à redução de defeitos nos seus produtos. Nos 

Estados Unidos, a adoção desta abordagem direcionada para a qualidade, que combinava 

a análise de processos com a superioridade tecnológica, transformou a tecnologia no novo 

motor de negócio e, assim, o negócio mudou do paradigma operacional para a era do 

processo (Lusk, Paley, and Spanyi 2005).  

A Toyota, empresa de produção de automóveis, foi uma das empresas que adotou 

esta nova abordagem, através do desenvolvimento do Toyota Production System (TPS) 

que, ao combinar o controlo estatístico dos processos com a aprendizagem contínua, 

descentralizou as equipas de produção, de forma a minimizar os custos e desperdícios e 

considerou todas as melhorias efetuadas nos processos como experiências, cujos 

resultados deviam ser medidos e aprendidos.  

Os anos 80, ficaram marcados pelo foco na Gestão Total da Qualidade (Total 

Quality Management) e na compilação das ISO, que se prolongou durante os anos 90, 

dando origem à nova onda de orientação de processos. Esta circunstância se verificou pois, 

no decorrer dos anos 90, várias empresas ocidentais enfrentavam uma forte recessão 

económica e uma competição ao nível mundial, levando à necessidade de introduzir novas 

ideias e abordagens na prática da gestão de processos.  

O Business Process Reengineering (BPR) surge como o primeiro movimento na 

gestão de processos, que não era voltado para a produção. Na reengenharia de processos, 

o foco era a reformulação radical do trabalho, a melhoria dos objetivos e o uso das 

tecnologias de informação para originar novas formas de trabalho, descurando o controlo 

estatístico dos processos e a melhoria contínua. Ainda assim, apesar de várias empresas 

desenvolverem projetos de reengenharia de processos, o seu caráter ambicioso dificultou a 

sua implementação e, rapidamente, esta abordagem desapareceu.  

Mais tarde, surgem os ERPs (Enterprise Resource Planning Systems), com o 

objetivo de melhorar a forma como as empresas operavam, mas estes sistemas não 

resolviam problemas dos processos organizacionais e, ao contrário do que era pretendido, 

não os tornavam mais eficazes e eficientes. 

Posteriormente, aparecem os CRMs (Costumer Relation Management Systems) 
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voltados para a ótica do cliente, mas o seu foco nos processos front-office, descurava a 

melhoria dos processos back-office.  

Todavia, em meados dos anos 90, a Motorola, empresa de telecomunicações, criou 

uma nova abordagem para a gestão de processos, denominada de “Six Sigma”. A “Six 

Sigma” compreende, novamente, o controlo estatístico dos processos e a melhoria 

incremental, focando-se em processos de pequena dimensão. Contudo, esta abordagem 

não tem sido aplicada nas empresas de forma contínua, e apesar de ser bastante popular 

nas empresas americanas, esta tem mostrado alguns sinais de fraqueza (Jeston e Nelis 

2008).  

Simultaneamente, começou a terceira onda, que continua a decorrer nos dias de 

hoje como a “maturidade” de negócio, centrada em processos. Nesta nova era, a tecnologia 

é vista como um facilitador do processo, o cliente é o foco do mercado e as soluções 

apresentadas são personalizadas de forma a satisfazer as necessidades do mesmo. A 

empresa passa a ser vista como um sistema, permitindo que a gestão dos processos 

começasse separada dos sistemas de gestão e, consequentemente, possibilitou a 

existência da gestão de processos separada dos ERPs (Lusk, Paley e Spanyi 2005).  

No início do século XXI, a convergência dos processos de negócio com a tecnologia 

originou o BPM, e para possibilitar a gestão dos processos de forma automática foram 

criados os BPMS (Business Process Management Systems) (Caldas 2015). 

 

2.2.2 Definição de BPM  

Hammer (1998), citado por Gonçalves (2000a) menciona que as organizações 

tendem a ignorar os seus processos, uma vez que desconhecem o que têm a ganhar por 

conhecê-los melhor. Além disso, entender o funcionamento dos processos é imprescindível 

para definir a forma como estes devem ser geridos e para obter o máximo resultado 

(Gonçalves 2000b).  

Farias (2009), refere que nas organizações geridas por processos, os trabalhadores 

têm uma maior responsabilidade nas atividades e um maior conhecimento sobre as 

expectativas dos seus clientes. 

Por outro lado, o aumento da competitividade e do foco no cliente, tornam cada vez 

maior a importância dos processos nas organizações para melhorar o seu desempenho 

(Damian,Borges e Pádua 2015).  
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Assim, tendo em conta a importância dos processos nas organizações, o BPM surge 

na terceira onda, fazendo com que os processos começassem a ser representados de uma 

forma horizontal, constituindo um alicerce para o desenvolvimento das organizações 

(Teixeira 2013). A visão horizontal permite identificar e melhorar os pontos onde o trabalho 

que está a ser realizado é transferido de uma unidade organizacional para a seguinte 

(Gonçalves 2000a).  

Deste modo, para Silva (2011), o BPM é uma metodologia que, relacionando o 

processo com as pessoas e a tecnologia, permite modelar o fluxo de processos 

organizacionais através da análise, definição, execução, monitorização e gestão de 

processos.  

Cruz (2008, 66), defende que o BPM “não é “uma coisa” só, mas um conjunto de 

múltiplos elementos, conceitos e metodologias que existem há algum tempo com a 

finalidade de tratar de forma holística processos de negócio”. Ademais, este autor, define o 

BPM como um conjunto de métodos e tecnologias que pretendem integrar clientes, 

fornecedores, funcionários, entre outros intervenientes que possam surgir nos processos, 

para fornecer à organização uma visão completa e integrada das suas atividades e das 

ações de cada interveniente, ao nível interno e externo.  

No entanto, são diversas as opiniões existentes sobre o BPM. Para Jeston e Nelis 

(2008) o BPM não é uma ferramenta tecnológica e defendem que a melhoria nos processos 

de negócio não implica necessariamente o uso de tecnologia. Contudo, estes autores 

afirmam que, nas circunstâncias corretas, o uso da tecnologia é sempre uma mais-valia 

para melhorar os processos.  

Sabe-se que atualmente, o BPM é utilizado por fornecedores que se focam em 

soluções tecnológicas para a melhoria dos processos, por fornecedores que consideram o 

BPM como modelação ou gestão de processos de negócio, por consultores que usam o 

BPM como complemento do BPR ou por analistas de processos que usam o BPM para 

alcançar o sucesso nos seus processos.  

Estas definições, permitem concluir que este conceito compreende duas subáreas 

de conhecimento, a organizacional e a ferramental, sendo que a organizacional abrange 

teorias, métodos e normas para analisar, desenhar, modelar, implementar, monitorizar e 

gerir processos e a ferramental engloba as tecnologias de informação (BPMS) necessárias 

para operacionalizar a subárea anterior (Cruz 2008).  

Posto isto, o BPM é um método estruturado e coerente cuja aplicação contribui para 
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a melhoria do negócio de forma contínua e permite às organizações desenvolver, de modo 

mais eficiente, um trabalho com padrões de conformidade (Teixeira 2013). 

 

2.2.2.1 Pilares do BPM  

Jeston e Nelis (2008), apresentam as pessoas, o processo e a tecnologia como os 

aspetos críticos em projetos de melhoria de processos. Estes aspetos, são considerados os 

pilares do BPM, representados por estes autores sob a forma de um banco, sendo estes 

três pilares as pernas do banco e a gestão de projetos BPM o assento do banco (Figura 2). 

Neste banco as pernas são dependentes do assento e, consequentemente, o 

assento é dependente das pernas. Ou seja, quando não se verifica uma das pernas o banco 

cai e, quando não existe o assento as pernas desabam, levando à falha total do projeto. De 

um modo geral, a implementação do BPM só é possível se suportada por estes pilares. 

Posto isto, a existência do pilar processo exige a presença de um nível de inovação 

de processos de negócio adequado aos objetivos e à estratégia da organização e o 

conhecimento sobre a importância dos processos para a organização. Quanto às pessoas, 

estas são a chave para a implementação dos processos propostos e, deste modo, a 

organização precisa de executar de uma forma apropriada a medição do desempenho e a 

gestão de estruturas nos processos-chave. Por fim, o pilar da tecnologia implica a existência 

de ferramentas de suporte para os processos e para as pessoas.  

No entanto, como podemos ver na Figura 2, a implementação do BPM também é 

suportada e influenciada por um conjunto de princípios organizacionais. Quanto mais firmes 

são estes princípios maior é o sucesso da implementação. 
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Figura 2 - Pilares do BPM (adaptado de Jeston e Nelis, 2008) 

 

2.2.3. Ciclo de vida BPM  

A maioria das organizações não sabe como proceder à implementação do BPM e, 

desta forma, vários autores dedicaram-se a este tema e desenvolveram diversos modelos. 

Schurter (2005), citado por Baldam (2008), refere que o modelo adotado por uma 

organização deverá apresentar uma estrutura de trabalho, suficientemente flexível para não 

gerar dificuldades e obstáculos causados pela rigidez dos métodos.  

Nesta secção serão apresentados os modelos de ciclo BPM com mais destaque. 

Assim sendo, Harrington, Esseling & Nimwegen (1997) propuseram um modelo 

assente em seis fases: organização, documentação, análise, design, implementação e 

gestão. Na primeira fase, o trabalho deverá ser organizado para melhorar o desempenho do 

processo e, para isso, é necessária a criação de um plano de projeto, a definição de 

técnicas de planeamento e de controlo e de condições favoráveis ao sucesso do processo. 

Na segunda fase, o objetivo é selecionar a abordagem de documentação a utilizar. Na fase 

seguinte, deverão ser definidas as oportunidades de melhoria com base na análise dos 

resultados relacionados com os processos. Já a quarta fase, é voltada para o desenho e 

modelação do novo processo, que pode implicar mudanças à abordagem de documentação 

selecionada e das condições organizacionais. A quinta fase, é direcionada para a 

implementação da nova proposta, cujos resultados deverão ser medidos e comparados com 
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os anteriores. Por fim, na sexta e última fase deverá ser feita a gestão do processo de 

negócio para a melhoria contínua.  

Por outro lado, Muehlen & Ho (2005) apresentam um modelo onde a tarefa principal 

do BPM, com o objetivo de incrementar os processos ao nível da qualidade e da 

quantidade, é alinhar os componentes do processo, nomeadamente, as entradas, saídas, 

recursos, estrutura de processos e metas. Os autores definiram as seguintes etapas do 

ciclo: especificação de metas, análise do ambiente, design do processo, implantação do 

processo, representação do processo (execução) e monitorização e avaliação do processo.  

Cruz (2008) também desenvolveu um modelo de ciclo de vida do BPM (Figura 3) 

para a implementação do Business Process Management. De acordo com o autor, o ciclo 

de vida do BPM comporta várias fases e inicia-se quando a organização decide modelar os 

seus processos. Com base no ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), o ciclo de vida BPM 

proposto por Cruz é composto por quatro fases: análise inicial das necessidades (ou do 

problema); documentação, desenho e análise do processo atual; análise, redesenho, 

modelação e criação do novo processo; e implantação do novo processo.  

Cruz, considera a fase da análise das necessidades (ou do problema) crucial para o 

sucesso do projeto, uma vez que é nesta fase que são colocadas as dúvidas e as 

expetativas do cliente e da organização. Além disso, é importante recolher o máximo de 

informação sobre a organização de forma a conhecer as pessoas envolvidas nos 

processos, as áreas funcionais que abrangem, a sua localização, e outros tipos de recursos 

incluídos. Toda a informação recolhida deve ser bem entendida e equacionada pois servirá 

de base para a elaboração de uma proposta que deverá ter o menor grau de incerteza 

possível.  

Na fase seguinte deverá ser documentado o estado atual dos processos, tarefa que 

pode ser feita por meio de entrevistas ou reuniões. Esta fase é também bastante 

importante, principalmente quando não existem processos documentados. A etapa 

destinada para a documentação e desenho dos processos existentes, permitirá que estes 

sejam conhecidos, analisados e entendidos por todos os seus intervenientes.  

Terminada a documentação dos processos e a sua respetiva análise, segue-se uma 

outra fase para a análise, redesenho, modelação e criação do novo processo. Nesta terceira 

fase do ciclo de vida do BPM, é feita uma análise ao estado atual dos processos existentes 

que servirá de base para a modelação de um novo processo que poderá ser feito de raiz ou 

conter apenas algumas melhorias. A modelação do estado futuro dos processos pode, tal 

como na fase anterior, exigir a realização de mais entrevistas ou reuniões. 
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Por fim, a última fase do ciclo refere-se à implementação do novo processo, o que 

implica a realização de formações para todos os intervenientes dos processos bem como o 

seu posterior acompanhamento com o objetivo de garantir a boa operacionalização e 

execução dos processos propostos.  

Contudo, pretende-se que exista uma melhoria contínua na qualidade do serviço 

prestado e uma gestão contínua dos processos. Deste modo, todos os processos devem 

ser analisados e avaliados frequentemente de acordo com o ciclo PDCA. Sempre que forem 

necessárias melhorias ou alterações nos processos da organização, o modelo do ciclo de 

vida BPM deverá ser novamente iniciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Ciclo de vida BPM (adaptado de Cruz, 2008) 

 

2.2.4. Benefícios do BPM  

Batko (2013), num estudo que realizou sobre a implementação do BPM na 

administração pública da Polónia, referiu que um dos constrangimentos observados estava 

relacionado com a ausência de padrões e modelos comuns para a prestação de serviços, 

dentro e entre as instituições públicas, o que dificultava tanto a comunicação como a 

cooperação entre estas. Considerando o BPM como um recurso para melhorar o 

desempenho dos serviços públicos, o autor apresenta o que considera ser os principais 

benefícios da padronização dos processos: a definição e disseminação das boas práticas 

cuja discussão deverá ser feita em comunidade para minimizar a antipatia nas mudanças; a 

facilidade de transposição e adaptação do padrão noutra instituição; a partilha de um código 
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e linguagem comum para a descrição dos processos; a redução do tempo gasto na 

execução de uma tarefa; e a melhoria na monitorização e auditoria de processos. 

Por outro lado, Rudden (2007) distingue a eficiência, a eficácia e a agilidade como 

os principais benefícios desta prática de gestão. Para o autor, a redução de desperdícios e 

de tempo na execução de processos é um resultado da eficiência do BPM e a redução de 

custos e erros, bem como a melhoria na tomada de decisão, são resultados da eficácia. Já 

a flexibilidade e a rápida adaptação às mudanças traduzem a agilidade do BPM. 

Em consonância com os autores referidos, Gayialis, Papadopoulos, Ponis, 

Vassilakopoulou e Tatsiopoulos (2016) identificam o aumento da eficiência no negócio, a 

implementação de mudanças nos processos, a melhoria na produtividade dos funcionários 

e o aumento do compromisso como as vantagens principais da gestão de processos.  

No entanto a melhoria, a compreensão e a comunicação de processos apenas será 

possivel através da sua modelação, tarefa intrínseca na implementação do BPM (Alzubidi, 

Recker e Bernhard 2011). Vernadat (1996), citado por Magalhães (2008), destaca os 

seguintes benefícios da modelação de processos: conceção de uma linguagem comum e 

visão partilhada, formação contínua dos intervenientes do processo, padronização do 

conhecimento e das práticas, melhoria no suporte à decisão e no controlo dos processos. 

Contudo, Magalhães (2008, 16) salienta que a modelação de processos não é apenas uma 

representação gráfica dos procedimentos da organização, mas sim um mecanismo para 

fazer a sua gestão e melhoria contínua. Segundo a autora, “o exercício de modelar os 

processos tem de constituir, em si mesmo, uma atitude de reflexão e mudança 

organizacional”.  

 

2.3. Reengenharia de Processos  

O conceito de reengenharia de processos surge em 1993, por Hammer e Champy 

(1993) no livro “Don’t automate, obliterate”. Os atores definem a reengenharia de processos, 

como sendo o ato de repensar e redesenhar os processos de forma radical para melhorar o 

desempenho organizacional ao nível dos custos, da qualidade, do serviço ou da rapidez. 

Nesta altura, esta prática surgiu como forma de melhorar drasticamente os 

processos, integrando o uso de tecnologias de informação com a reestruturação do fluxo de 

trabalho (Teixeira 2013).  

A reengenharia de processos surge devido à instabilidade e à concorrência no 
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ambiente empresarial que se fazia sentir nesta época com o emergir da globalização da 

economia. Além disso, a inovação tecnológica, a cooperação internacional, a eliminação de 

barreiras, foram outras mudanças que levaram à necessidade de transformação não só dos 

processos, mas também do clima organizacional e das estruturas organizacionais (Zigiaris 

2000).  

Assim sendo, a reengenharia de processos não está voltada para organizações que 

pretendem alcançar pequenos avanços no seu desempenho, pois implica uma análise e 

avaliação minuciosa dos processos para, através da aplicação de melhorias ou da sua 

transformação total, alcançar grandes benefícios (Fonseca 2014).  

Segundo Junior, Rocha, Mota e Quintella (2012), a reengenharia compreende um 

conjunto de medidas para otimizar os processos organizacionais, reduzir custos e aumentar 

a produtividade radicalmente. Contudo, o seu objetivo não é apenas melhorar os processos, 

mas também repensar a forma como o todo trabalho é desenvolvido dentro das 

organizações. Para Davenport (1994) a reengenharia implica também criar novas 

estratégias e implementar mudanças ao nível tecnológico, humano e organizacional.  

Posto isto, a aplicação da reengenharia de processos pressupõe a execução 

sequencial das seguintes etapas: identificar o ponto crítico do negócio, selecionar o 

processo crítico, compreender o processo através do desenvolvimento de mapas que 

permitam descrevem o seu estado atual, redefinir o processo através do desenvolvimento 

de mapas que permitam descrevem o seu estado ideal (futuro) e implementar o novo 

processo (Junior, Rocha, Mota e Quintella 2012).  

Por sua vez, para Muthu, Whitman e Cheraghi (1999), o sucesso da reengenharia de 

processos exige a adoção das seguintes atividades: preparação para a reengenharia, 

mapear e analisar o estado atual do processo, desenhar o estado futuro do processo, 

implementar o novo processo e melhorar continuamente (Figura 4). 
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Figura 4- Atividades da Reengenharia de Processos (adaptado de Muthu, Whitman e 

Cheraghi, 1999) 

 

2.4. Modelação de Processos 

 Adamides e Karacapilidis (2006), citados por Castela, Dias, Zacarias e Tribolet 

(2013), afirmam que os modelos de processos são utilizados para a melhoria e 

reengenharia de processos e para iniciativas de implementação de tecnologias de 

informação nas organizações e, como tal, a modelação sempre esteve presente nas 

atividades e metodologias de BPM.  

Segundo Chinosi e Trombetta (2012), o conceito de modelação de processos surge 

em 1960, através do estudo “Business Process Modeling Improves Administrative Control” 

e, desde 1990, quando emergiram os conceitos de processo e de fluxo de trabalho, têm 

aparecido cada vez mais estudos sobre este tema e são cada vez mais as linguagens de 

modelação (Silva e Pereira 2015). Georges (2010), citado por Pizza (2012, 9) refere que 

estas linguagens de modelação “permitem reconhecer aspectos organizacionais do 

processo, os recursos utilizados, os dados gerados, a função ao qual o processo pertence e 

diversos outros elementos”.  

Para Castela et.al (2013, 36) “o modelo de processos de negócio de uma 

organização representa a forma como os processos são executados na vida real”. Desta 

forma, Lin, Yang, e Pai (2002) reconhecem a modelação de processos como uma prática 

fundamental para compreender os processos existentes, através da representação das 

suas tarefas, e também para representar novos processos pois possibilita avaliar o seu 

desempenho. 
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Linda Padilla (2014) define a modelação como a primeira tarefa que deve ser 

executada em BPM pois, através da análise da representação dos processos será possível 

identificar erros, evitando que estes ocorram em fases posteriores.  

Assim sendo, a modelação consiste em documentar o processo identificado através 

da sua representação, numa construção gráfica que deve incluir todos os intervenientes e 

componentes envolvidos no processo de forma a compreendê-lo bem. Nesta fase, é muito 

importante a intervenção das pessoas para a definição completa e correta do processo e 

para que estas se sintam parte integrante da mudança.  

De uma forma mais detalhada, a modelação permite descrever e definir o processo 

em termos de fluxo, identificar e definir recursos e custos, descrever indicadores de 

desempenho e simular processos (Oliveira 2008). De acordo com Padillla (2014), esta 

metodologia descreve, em notação gráfica, como a empresa se deve comportar para o 

processo cumprir com os seus objetivos.  

Contudo, a complexidade dos processos de negócio originou diferentes perspetivas 

de modelação. Assim, Teixeira (2013) afirma que existem quatro tipos de modelação: a 

modelação funcional que destaca as dependências funcionais (normalmente inclui 

diagramas de fluxos de dados); a modelação dinâmica que descreve a sequência da 

informação de controlo para perceber quais são as atividades e como são realizadas; a 

modelação informacional que descreve as entidades produzidas, consumidas ou 

manipuladas no processo; e a modelação organizacional que descreve quem executa as 

tarefas e onde são executadas.  

Em suma, a execução da modelação de processos de negócio facilita a 

comunicação entre os trabalhadores da organização, descreve as tarefas a realizar e como 

estas têm de ser executadas, capacita os trabalhadores a participar na implementação de 

melhorias, permite uma melhor compreensão dos processos existentes e a identificação de 

problemas bem como a comparação entre os processos existentes e os processos 

otimizados. 

 

2.4.1. Modelação AS-IS 

 A modelação AS-IS é a primeira modelação a ser realizada após a documentação e 

análise dos processos atuais existentes na organização. Para Mello (2015a), a modelação 

AS-IS refere-se ao trabalho realizado para a representação, em fluxo ou diagrama, da 

situação atual do processo, no qual são levantados problemas ou fragilidades e 
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apresentadas propostas de melhorias.  

Sousa (2008) afirma que o objetivo da modelação do estado atual é possibilitar uma 

avaliação rigorosa ao processo, baseada em factos e não em opiniões, para perceber 

porque é que o processo se comporta de determinada maneira, o que implica identificar 

quais os intervenientes, o que fazem, quais as tarefas que são realizadas, quais as 

interfaces existentes com outros sistemas e qual o nível de envolvimento do respetivo 

processo noutros processos.  

É importante que nesta fase, as pessoas descrevam o seu trabalho de forma 

minuciosa e detalhada para uma boa compreensão das tarefas inerentes ao processo em 

análise. O nível de profundidade da modelação AS-IS é influenciado de acordo com o 

propósito do projeto, contudo, quanto maior o nível de profundidade, melhor vai ser a 

compreensão do processo e a sua posterior otimização.  

Num projeto de modelação AS-IS é importante entender bem a necessidade da 

modelação pois modelar um processo sem um forte motivo não se justifica. Por outro lado, 

nesta fase, a documentação do processo deverá ser feita junto dos gestores da organização 

para definir a equipa do projeto e o plano de trabalho, bem como, para identificar e 

selecionar soluções aos problemas encontrados (Mello 2015a).  

 

2.4.2. Modelação TO-BE  

Mello (2015b) descreve a modelação TO-BE como uma fase da modelação voltada 

para a discussão, definição e documentação da situação futura do processo, também 

representado em fluxo ou diagrama como a modelação AS-IS.  

Esta fase também é frequentemente denominada de redesenho, e o seu objetivo é 

representar o processo final após a análise do estado atual do processo e a consequente 

incorporação de melhorias. Desta forma, o redesenho é diferente da reengenharia uma vez 

que aquele requer o levantamento do estado atual dos processos executados da 

organização e a sua análise para, posteriormente, redesenhar os processos na forma 

desejada (Santos, Cameira, Clemente, e Clemente 2002).  

À semelhança da modelação AS-IS, o nível de profundidade da modelação TO-BE 

depende do propósito do projeto, no entanto, os diagramas desenvolvidos devem ser mais 

detalhados no que diz respeito ao fluxo de trabalho uma vez que descreve as 

características desejadas do processo (Mello 2015b; Sousa 2008). 
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Assim, Jeston e Nelis (2008) mencionam que a modelação TO-BE implica a 

documentação completa dos processos da organização para suportar o redesenho de um 

determinado processo ou para a criação de um novo processo. Além disso, as mudanças 

efetuadas têm de estar em conformidade com a estratégia e com um conjunto de requisitos 

que estas têm de cumprir e, quando validadas, estas mudanças deverão ser acompanhadas 

por um plano de formação da equipa. Por fim, após a implementação das melhorias ou dos 

novos processos é necessário avaliar o seu impacto no desempenho da organização. 

  

2.4.3. BPMN  

2.4.3.1. Definição de BPMN  

Business Process Management Notation (BPMN) é uma notação proposta, em 2004, 

pela Business Process Management Initiative (BPMI) à qual se juntou mais tarde o OMG 

(Object Management Group). A BPMI é uma organização sem fins lucrativos que promove o 

estabelecimento de padrões na gestão, execução, manutenção e otimização de processos, 

com o objetivo de facilitar a compreensão da modelação de processos a todos os 

intervenientes no negócio (Teixeira 2013; Farias 2009).  

Por sua vez, o BPMN tem também como objetivo constituir uma notação para 

coordenar e caracterizar a sequência dos processos e a troca de mensagens entre os 

intervenientes do processo, independentemente da sua complexidade.  

Além disso, o BPMN é uma notação facilmente entendida por todos os participantes 

do processo, analistas de negócio e programadores (Fortis 2006).  

As suas características fizeram com que o BPMN fosse adotado por milhares de 

organizações e, a partir de 2011, a notação passa a ser “considerada um standard entre as 

várias linguagens de modelação de processos” (Silva e Pereira 2015, 331). 

Esta notação é usada em diagramas de fluxos para descrever o processo - Business 

Process Diagram (BPD) - baseados num conjunto de elementos gráficos de semântica bem 

definida. O BPD pode ser caracterizado como um diagrama de fácil utilização e 

compreensão, que permite modelar com clareza os processos graças à sua simbologia, 

tornando a notação mais flexível e precisa (Farias 2009). 
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2.4.3.2. Versão 2.0 do BPMN  

O BPMN já conta com algumas versões da notação, sendo a versão 2.0 a penúltima 

versão lançada que, de forma facilitar a modelação, oferece um vasto número de elementos 

simbólicos, permitindo um maior número de representações.  

De acordo com a sua especificação (OMG 2011), o seu principal objetivo é definir 

uma notação facilmente compreensível por todos os seus utilizadores, de modo a preencher 

“uma lacuna existente entre o desenho do processo de negócio e sua implementação, 

sendo utilizável no dia a dia por humanos” (Gallo 2012, 43).  

Esta versão é considerada um marco na modelação de processos pois a sua 

evolução possibilita a definição da linguagem dos processos para diversos fins como a 

documentação de processos, a análise do desempenho, a especificação dos requisitos e a 

execução do projeto (Gallo 2012).  

Além disso, Chinosi e Trombetta (2012), citados por Silva e Pereira (2015), referem 

que o BPMN 2.0 também apresenta novas características e propriedades para elementos já 

existentes. Em comparação com a versão anterior, esta versão permite uma maior 

representação das interações entre intervenientes bem como um maior detalhe na 

correlação dos eventos, estabelece diagramas de conversação e coreografia e acaba com 

algumas ambiguidades evidentes na versão anterior.  

Assim sendo, a Gallo (2012) refere que esta nova versão apresenta um conjunto de 

correções e melhorias em relação à versão anterior, começando pela adição de novos 

elementos e de novos tipos de diagramas. Por outro lado, nesta versão as atividades 

podem conter ícones com representações que, para além de diminuir as anotações nos 

diagramas, minimiza a quantidade de texto necessária para a interpretação do processo. Os 

diagramas de conversação, os diagramas de coreografia, os diagramas de colaboração, os 

eventos não interruptivos, os eventos sub-processos e a transferência de um modelo de 

processo de uma ferramenta para outra por um formato XML intercambial são algumas das 

novidades que a versão 2.0 do BPMN oferece.  

Nesta linha, os diagramas de conversação definem um conjunto de troca de 

mensagens e representam a relação lógica das trocas de informações, conectando 

comunicações a um ou múltiplos participantes. Em contrapartida, os diagramas de 

coreografia, representam uma interação (troca de mensagem) entre dois ou um conjunto de 

participantes de um mesmo tipo, envolvidos num processo colaborativo. Por fim, os 

diagramas de colaboração descrevem as interações entre duas ou mais entidades de 
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negócio, representadas por piscinas cuja troca de mensagens entre estas é feita por um 

Fluxo de Mensagem que conecta as piscinas ou os objetos dentro delas. 

No ponto seguinte são apresentados e descritos os elementos BPMN contemplados 

nesta versão.  

 

 2.4.3.3 Elementos BPMN  

Bizagi (2014), uma empresa que desenvolve software de suporte à rápida 

automatização dos processos nas organizações, refere que o BPMN é uma linguagem 

comum que permite que todas as partes envolvidas no processo comuniquem de forma 

clara, completa e eficiente e, por sua vez, esta empresa apresenta uma vasta definição 

sobre a notação e a semântica dos BPDs - diagramas baseados na técnica de fluxograma 

com o objetivo de apresentar uma sequência gráfica de todas as atividades que ocorrem 

num processo.  

De forma a facilitar a compreensão do diagrama, os elementos que constituem o 

BPD estão agrupados em categorias. Assim, neste ponto serão caracterizados os 

elementos e categorias com base na versão 2.0 do BPMN.  

As antigas versões do BPMN apresentavam quatro categorias: objetos de fluxo, 

objetos de conexão, pistas e artefactos (Teixeira 2013; Gallo 2012; Bizagi 2014). No 

entanto, em consequência da atualização dessas versões, surge uma nova categoria, 

denominada de categoria dos dados (OMG 2011). No que diz respeito aos objetos de fluxo, 

estes são os elementos gráficos principais para definir o comportamento do processo e 

encontram-se subdivididos em três tipos: 

 ● Eventos  

Um evento consiste em algo que “acontece” no decorrer do processo ou da 

coreografia afetando o fluxo do modelo e, normalmente, tem uma causa ou um impacto. 

Existem três tipos de eventos, o de início, o intermediário e o de fim que afetam o fluxo 

consoante a sua ocorrência (Tabela 2). 

● Atividades  

As atividades descrevem o trabalho desempenhado pela organização num 

determinado processo, e podem ser atómicas (tarefas) ou não-atómicas (subprocessos). 

Assim, as tarefas representam uma atividade simples, automática ou manual, usada quando 
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o trabalho de um processo não consegue ser mais detalhado, enquanto que os 

subprocessos representam uma atividade composta por uma ou mais atividades e podem 

ser incorporados, reutilizáveis, entre outros. 

● Portas 

As portas são elementos usados para controlar a divergência e convergência do 

fluxo do processo de forma a indicar uma decisão, uma ramificação, uma bifurcação, um 

caminho paralelo, uma fusão ou junção de caminhos. Existem cinco tipos de portas:  

● Exclusivo: representa um ponto de decisão onde apenas uma alternativa 

pode ser escolhida, tendo como base os dados do processo. Num ponto de 

convergência, basta a execução completa de um braço de entrada para que seja 

ativado o fluxo de saída. 

● Inclusivo: um ponto de ramificação que, após avaliar a condição 

relacionada, um ou mais caminhos podem ser ativados (funciona como um “e/ou”). 

Num ponto de convergência de fluxos, espera que todos os fluxos de entrada ativos 

estejam completos para ativar o fluxo de saída.   

● Baseado em eventos e em eventos paralelos: na ocorrência de todos os 

eventos subsequentes, esta porta é utilizado para criar uma nova instância do 

processo. Ou seja, este representa um ponto de decisão no processo em que a 

seleção de um caminho depende de eventos em vez de dados de processo e 

apenas uma das alternativas pode ser escolhida. 

● Complexo: utilizado para modelar comportamento de sincronização 

complexo de ramificação ou convergência que não pode ser capturado por outros 

tipos de desvio. 

● Paralelo: ponto de ramificação usado para bifurcação ou junção de 

caminhos onde todos os fluxos de saída são ativados simultaneamente. Num ponto 

de convergência de fluxos, todos os caminhos de entrada devem estar completos, 

antes de disparar o fluxo de saída 

Quanto aos dados, estes são representados através de quatro elementos: objetos 

de dados, entradas de dados, saídas de dados e dados persistentes. 

● Objetos de dados 

Fornecem informação sobre quais as atividades que precisam de ser executadas 
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e/ou sobre o que elas produzem, sob a forma de objeto singular ou de coleção de objetos. 

● Entradas de Dados e Saídas de Dados  

Fornecem a mesma informação para os processos. 

Em relação aos objetos de conexão, estes estabelecem as ligações entre os 

objetos do fluxo ou outras informações, permitindo criar uma estrutura básica de um 

processo de negócio. De acordo com a nova versão, existem quatro objetos de conexão:  

● Fluxo de Sequência  

Descreve a ordem pela qual as atividades são executadas no processo ou na 

coreografia e pode ser aplicado no tipo: 

● Normal: caminho que não começa de um evento intermediário anexado a 

uma atividade. 

● Condicional: o fluxo de sequência pode ter uma expressão de condição que é 

avaliada em tempo de execução para determinar a utilização do fluxo de 

sequência. 

● Padrão: utilizado apenas para todos os fluxos condicionais que não são 

verdade em tempo de execução. 

● Excecional: ocorre fora do fluxo normal do processo e baseia-se num evento 

intermediário ligado a uma atividade que ocorre no decorrer do processo. 

● Fluxo de Mensagem  

Indica o fluxo de mensagem entre dois intervenientes de diferentes processos, 

preparados para receber e enviar mensagens. 

● Associação e Associação de dados  

Associa informações, artefactos e texto com objetos do fluxo e indica as entradas e 

as saídas das atividades. Os artefactos e as anotações de textos podem ser associados 

com elementos gráficos. Além disso, a associação indica a direção do fluxo sempre que 

apropriado. 

Relativamente às pistas, estas permitem agrupar elementos da modelação primária 

e são utilizadas para organizar as atividades em diferentes categorias visuais, tais como 

áreas funcionais, papéis ou responsabilidades. Por outras palavras, as pistas identificam os 

responsáveis pelas atividades que podem ser uma organização, um papel, uma pessoa ou 

um sistema automatizado.  



 
 

 45 
 

As pistas são compostas por dois tipos: 

● Piscina 

Uma pool representa um participante no processo ou simplesmente identifica o 

processo. Ele também funciona como container gráfico para dividir um conjunto de 

atividades de outros pools. 

● Lane  

Uma lane é uma subdivisão da piscina que se estende vertical ou horizontalmente, 

utilizada para organizar e categorizar as atividades do processo. Representa um conjunto 

de participantes no processo. 

Por fim, os artefactos são utilizados para disponibilizar informações sobre o 

processo ou para representar os tipos de objetos, como por exemplo, documentos 

eletrónicos ou físicos. Existem dois tipos de artefactos, no entanto, as ferramentas de 

modelação permitem adicionar mais artefactos na quantidade pretendida e adequada ao 

processo.  

Assim, os tipos de artefactos existentes são: 

 ● Grupo  

Um grupo compreende um conjunto de elementos que estão na mesma categoria e 

é utilizado para fins de documentação e análise, sem afetar o fluxo de sequência. 

● Anotação  

Fornece informações adicionais sob forma de texto, para facilitar a leitura e a 

interpretação do diagrama BPMN 

Na tabela (Tabela 1) seguinte encontram-se representados em linguagem BPMN 

todos os elementos descritos anteriormente de acordo com a sua categoria. 
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Tabela 1 - Elementos BPMN (adaptado de OMG 2011 e Teixeira 2013) 

Categoria Elementos Tipo Representação 

Objetos de fluxo 

Evento 

Início 

 

Intermediário 

 

Fim 

 

Atividade 

Atómica (tarefa) 

 

Não-atómica 
(subprocesso) 

 

Porta 

Exclusivo 

 

Inclusivo 

 

Baseado em 
eventos paralelos 

 

Complexo 

 

Paralelo 

 

Dados Objetos de dados Objeto Simples 

 

ou 
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Coleção de objetos 

 

Entradas de dados 
e Saídas de dados 

 

 

Objetos de 
conexão 

Fluxo de 
sequência 

Normal 
 

Condicional 
 

Padrão 
 

Excecional 

 

Fluxo de 
mensagem 

 
 

Associação e 
Associação de 

dados 
 

 

Pista 

Piscina  

 

Lane  

 

Artefactos 

Grupo  

 

Anotação  
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  Início 

Intermediário 

Fim 

Captura Lançamento 

Interrompe 
a execução da 
instância em 
uma divisão  

Não 
interrompe  

a execução da 
instância em 
uma divisão  

Mensagem 
Receção e envio de 

mensagens  

    

  

  

Temporal 
Instante, intervalo ou 

limite de tempo que pode 
ser único ou cíclico. 

  
 

 

  

 

  

Erro 
Captura ou introdução de 

erros pré-identificados 

      

 

    

Escalável 
Ativação de mudança 

para um nível mais alto 
de responsabilidade 

  
 

 

  

 

 

 

  

 

Condicional 
Reação a alterações nas 
condições ou regras do 

processo 

 

 

 

 

  

 

    

Conetor 
Conexão entre páginas. 

Dois 2 conetores 
equivalem a um fluxo de 

sequência 

     

 

      

Compensação 
Ativação de ação de 

compensação. 

    

 

  

 

   

Cancelamento 
Cancelamento de uma 

transação ou ativação de 
cancelamento. 

          
 

Sinal 
Emissão de sinais entre 
processos. Um mesmo 

sinal pode ser capturado 
várias vezes 

  

 

   

 

 

  

 

  

Múltiplo 
Captura um de um 

conjunto de eventos, ou 
lança um ou mais eventos 

de qualquer dos tipos 
definidos. 

   

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

Múltiplo Paralelo 
Captura todos os eventos 

de um conjunto de 
eventos que ocorrem em 
paralelo, de uma só vez 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Final 
Ativa a terminação 

imediata de um processo. 

            

Tabela 2 - Eventos BPMN (adaptado de BPMN 2.0 – Notação e Modelo de Processo de Negócio) 
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3. Caso de Estudo 

 

3.1. A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 

 

Em 1911, a Régia Escola de Cirurgia do Porto, instituída no ano de 1825 por D. João 

VI, é elevada a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), instalada desde 

1959 no Hospital de São João.  

Atualmente, a FMUP é uma instituição que promove a produção, difusão e aplicação 

de conhecimentos e competências na área da Medicina e noutras áreas das Ciências da 

Saúde e da Biologia Humana, promovendo a formação científica, tecnológica e humanística 

dos médicos e de outros profissionais de saúde bem como a melhoria contínua da saúde da 

população. 

A FMUP leciona o Mestrado Integrado em Medicina (MMED), curso com maior 

dimensão e adesão da Faculdade, e oferece ainda um vasto leque de cursos de mestrado. 

doutoramento (conferentes de grau) e de educação contínua (não conferentes de grau). O 

Mestrado Integrado compreende o primeiro e segundo ciclos de estudos conferindo o grau 

de licenciado após a conclusão do primeiro ciclo, e de mestre após a conclusão do segundo 

ciclo. Os Mestrados compreendem o segundo ciclo de estudos e conferem o grau de mestre 

e os Doutoramentos compreendem o terceiro ciclo de estudos e conferem o grau de doutor.  

Por outro lado, a Educação Contínua não conferente de grau é constituída pelos 

cursos de Formação Contínua e Unidades de Formação Contínua para atualização 

constante dos conhecimentos e desenvolvimento profissional, cursos de Especialização 

com um mínimo de 30 créditos (ECTS), e cursos de Estudos Avançados com 

enquadramento e exigências de terceiro ciclo. Não obstante, colabora ainda no ensino dos 

cursos de Medicina Dentária e de Ciências da Nutrição da Universidade do Porto.  

A FMUP é uma faculdade prestigiada pela sua prática assistencial, qualidade do 

ensino e grande atividade científica, ocupando um lugar de topo na produção científica 

nacional, que fazem desta instituição a preferência para os estudantes que pretendem 

exercer Medicina. Assim, esta instituição conta com mais de três mil estudantes e com um 

corpo docente fortemente qualificado no qual cerca de 70% é doutorado. A partilha das 

suas instalações com o CHSJ e a colaboração com outras instituições hospitalares no 

ensino clínico proporcionam melhores condições para assegurar qualidade no ensino 

(FMUP – Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 2016). 
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Esta circunstância potencia a complexidade e singularidade do seu 

ensino/aprendizagem. De acordo com o Regulamento Pedagógico da FMUP, o ensino do 

estudante de Medicina pode fazer-se em regime horizontal, vertical e /ou em regime de 

módulos. Por regime horizontal entende-se que o processo pedagógico do estudante 

decorre na frequência de várias Unidades Curriculares (UC’s) em simultâneo, ao longo do 

ano letivo enquanto que, no regime vertical, o processo pedagógico do estudante ocorre 

através da dispersão dos conteúdos de uma UC ao longo do plano de estudos. Já nos 

módulos de ensino os estudantes agrupam-se para participarem em atividades que 

decorrem tanto em salas de aulas, como em ambiente laboratorial e em Serviços 

Hospitalares e Unidades de Saúde, orientadas por um docente. 

Além disso, nos diferentes regimes de ensino podem ser adotadas as seguintes 

tipologias de forma de trabalho: teórico-prática, seminários, teóricas, prática laboratorial, 

estágios, orientação tutorial e trabalho de campo. A tipologia de teórico-práticas consiste em 

atividades pedagógicas de análise e resolução de problemas ou de demonstração de 

técnicas estimuladas e organizadas pelos docentes com ativa participação dos estudantes. 

Nos seminários, são expostos temas definidos para discussão ou debate de opiniões e 

esclarecimento de dúvidas não ultrapassando os 90 minutos, enquanto que, nas teóricas 

apenas são apresentados temas definidos cuja apresentação não ultrapassa os 50 minutos. 

A prática laboratorial é adotada em espaços formais, em contexto simulatório, para 

demonstrações do docente e/ou treino de procedimentos dos discentes. Já os estágios 

desenvolvem-se de forma integrada no trabalho assistencial nas quais a observação, a 

discussão de casos e as atividades de ensino são tutoreadas. Quanto à tipologia de 

orientação tutorial, esta incide na resolução de problemas comuns ou de situações de 

investigação de acontecimentos biológicos que é feito, em trabalho individual, registado em 

relatório pelo estudante sob orientação do docente. Por fim, o trabalho de campo é uma 

tipologia orientada para recolha de dados para um estudo ou investigação posterior.  

Quanto à sua estrutura, a FMUP encontra-se organizada em departamentos 

académicos, unidades com autonomia de gestão e com instalações próprias que agrupam 

recursos humanos, materiais e financeiros integrantes de grandes áreas científico-

pedagógicas da Faculdade e, em departamentos não académicos cuja principal missão é 

apoiar os órgãos de gestão central da Faculdade e os seus departamentos académicos no 

exercício das suas funções.  

Deste modo, a FMUP dispõe dos seguintes departamentos académicos: 

Departamento de Biomedicina; Departamento de Ciências da Saúde Pública e Forenses e 

Educação Médica; Departamento de Cirurgia e Fisiologia; Departamento de Ginecologia-
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Obstetrícia e Pediatria; Departamento de Medicina; Departamento de Medicina da 

Comunidade; Informação e Decisão em Saúde; Departamento de Neurociências Clínicas e 

Saúde Mental e Departamento de Patologia. 

Recorrendo ao Regulamento Orgânico dos Departamentos Não Académicos da 

FMUP, os departamentos não académicos são compostos por: Serviços Administrativos, 

Gabinetes de Apoio à Direção, Biblioteca Geral, Museu de História da Medicina Prof. 

Maximiano Lemos, Departamento de Apoio à Investigação e à Pós-Graduação e Serviços 

de Utilização Comum. Tendo sofrido um conjunto de alterações consequentes da corrente 

reformulação deste Regulamento, os Serviços Administrativos atualmente compreendem o 

Serviço Académico, o Serviço de Recursos Humanos e a Divisão Financeira e Patrimonial. 

Por sua vez, os Gabinetes de Apoio à Direção englobam o Secretariado da Direção, o 

Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade e o Gabinete de Comunicação e 

Imagem. Já os Serviços de Utilização Comum compreendem o Biotério, o Gabinete de 

Simulação Biomédica, o Laboratório Nobre, o Serviço de Cirurgia Experimental, o Serviço 

de informática e o Serviço de Microscopia Eletrónica. Com a reformulação do Regulamento, 

acrescem ainda aos departamentos não académicos os Serviços Gerais de Manutenção 

(Faculdade de Medicina 2011).  

Os serviços de excelência só são possíveis com o suporte da investigação e do 

estímulo do ensino para desenvolver a inovação e o conhecimento e, por sua vez, o ensino 

médico de qualidade só é assegurado com a prática clínica em serviços de qualidade. 

Considerando que o CHSJ é atualmente uma referência nacional quanto à organização e 

desenvolvimento de serviços clínicos de excelência e, que a FMUP dispõe de programas de 

ensino-aprendizagem de excelência no âmbito das ciências da saúde, o CUME nasce a 31 

de agosto de 2015, fruto da parceria existente desde 1959, com a inauguração do edifício 

que é desde então partilhado pela FMUP e pelo CHSJ, com o principal objetivo de aumentar 

e fortalecer as sinergias existentes entre as duas instituições promovendo a melhoria na 

prestação de cuidados de saúde à população, da investigação e do ensino médico. 

Por sua vez, o CHSJ é a estrutura nuclear do ensino clínico da FMUP no qual um 

número significativo de jovens médicos do Hospital frequenta programas doutorais desta 

Faculdade, promovendo a realização de projetos de investigação com a participação de 

docentes e clínicos de ambas instituições com foco em projetos de interesse comum tais 

como: o Centro Europeu de Medicina Translacional, Centro de Simulação Biomédica e 

Centro de Investigação Clínica (Ministérios da Saúde e da Educação e Ciência 2015). 
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Maria Amélia Ferreira (2015), diretora da FMUP, afirma que o CUME é “o casamento 

de duas instituições que há muito vivem em união de facto” e que irá fomentar a 

colaboração entre as instituições no desenvolvimento de projetos colaborativos de 

investigação, na modernização e qualificação do ensino médico e da prática clínica, na 

inovação e no reforço da educação médica na pré, pós-graduação e formação contínua e 

no investimento em áreas estratégicas para racionalizar os recursos humanos, tecnológicos 

e financeiros.  

Em suma, as especificidades do ensino médico praticado na FMUP, a influência do 

CHSJ na prática clinica e os objetivos estabelecidos com a junção das duas instituições 

acarretam para o Serviço Académico desta Faculdade, uma complexidade de 

procedimentos e processos, subordinados ao cumprimento dos Regimes e Regulamentos 

do Ensino Superior, que exigem um acompanhamento constante para dar resposta a todos 

os pedidos e exigências de forma rápida e eficiente.  

 

   3.2. Serviço Académico da FMUP 

   3.2.1. Organização e Dimensão 

 

 O Serviço Académico da FMUP é responsável pela gestão administrativa dos 

processos dos estudantes, desde a sua entrada na universidade até à sua saída, 

assegurando a satisfação das suas necessidades ao longo da sua formação.  

 Atualmente, o SA é constituído por dez colaboradores e encontra-se dividido em três 

secções que operam no mesmo local: Direção, Secção da Pré-Graduação e Secção da 

Pós-Graduação. A Direção é composta por um colaborador, a Pré-Graduação é composta 

por quatro colaboradores e Pós-Graduação composta por cinco. 

 O exercício das suas funções compreende atividades relacionadas com os 

processos de matrícula, inscrição, organização e atualização dos processos dos estudantes 

e dos arquivos individuais, registos dos atos relativos ao percurso escolar dos estudantes, a 

emissão de documentos, entre outros. 

 O contacto com os estudantes, docentes e público em geral é feito através da 

prestação de um serviço de atendimento presencial, telefónico e/ou correio eletrónico. A 

elevada procura deste Serviço exige o estabelecimento de horários fixos para o 
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atendimento presencial e telefónico. Assim, o atendimento presencial da Pré Graduação é 

prestado por um colaborador desta secção e realiza-se de segunda a quinta-feira das 12h30 

até às 16h00 e à sexta-feira das 12h30 até às 14h30 enquanto que, o atendimento da Pós 

Graduação, também prestado por um colaborador desta secção, realiza-se à segunda-feira 

das 16h00 até as 19h00, de terça a quinta-feira das 12h30 até às16h00 e à sexta-feira das 

12h30 até às 14h30. O atendimento telefónico é prestado diariamente por colaboradores de 

ambas as secções das 14h00 até às 16h00. Deste modo, o SA consegue focar-se na 

execução de atividades back office, tais como a análise e solução de questões inerentes 

aos estudantes, contacto e prestação de apoio aos Órgãos de Gestão e aos Departamentos 

da FMUP e gestão do sistema de informação. 

O Sistema de Informação para Gestão Agregada dos Recursos e dos Registos 

Académicos (SIGARRA) é o sistema de informação utilizado pelo SA. Com o objetivo de 

desenvolver as componentes informáticas e organizacionais de um sistema de informação 

que respondesse às exigências crescentes de uma Universidade moderna, o SIGARRA é 

um sistema que permite facilitar o acesso à informação relevante para a instituição e 

estimular a colaboração interna e externa (comunidade académica e empresas). Neste 

sistema é possível registar informação sobre estudantes, docentes, investigadores e até 

mesmo de funcionários não docentes. Além disso, através do SIGARRA podemos aceder a 

informação sobre os planos de estudo dos cursos, os horários, a disponibilidade de salas, a 

ocorrência de candidaturas, exames, resultados, legislação, entre outros.  

O SIGARRA é composto por uma componente front office, denominado Sistema de 

Informação (SI), e por duas componentes backoffice, a Gestão Académica (GA) e a Gestão 

de Recursos Humanos (GRH). A componente SI é acessível a todos os leitores de 

informação, sejam estes internos ou externos à Universidade do Porto, fazendo desta 

componente um meio de resposta para pesquisas externas sobre a FMUP e sobre os 

cursos que oferece. No entanto, existe informação restrita que apenas é acessível após 

autenticação, o que exige a posse de credenciais.    

Já a componente GRH é exclusivamente destinada aos Serviços de Recursos 

Humanos da FMUP que contem elementos necessários para a gestão de recursos 

humanos da instituição.  

Por outro lado, a aplicação de Gestão Académica, conhecida por GA, é 

exclusivamente destinada para o SA da FMUP que possui os seguintes módulos: Áreas 

Científicas (Parametrização), Candidaturas, Certificados, Controlo de Acessos 

(Administração), Creditações, Cursos/Ciclos de Estudo, Dados Pessoais, Despachos, 
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Digitary, Estatísticas, Ficha de Estudante, Gestão de Emolumentos, Gestão de Períodos, 

Integração SICABE, Inscrições em Épocas de Avaliação, Inscrições em Unidades 

Curriculares, Lançamento de Resultados, Listagens, Planos de Estudo, Prémios, Propinas, 

Unidades Curriculares e Utilitários (SIGARRA 2015). 

Posto isto, o SIGARRA, em conjunto com a sua aplicação de GA, é o recurso mais 

utilizado pelo SA para a gestão de informação académica. Contudo, apesar deste sistema 

ser um ótimo interface com o exterior e, principalmente, com o estudante, e de possibilitar o 

registo de toda a informação relativa com o percurso académico do estudante, este não 

permite controlar nem gerir a execução dos processos executados pelo SA.  

 

   3.2.2. Competências  

  

 A gestão administrativa dos processos dos estudantes da FMUP ao longo do seu 

percurso académico, implica a realização várias atividades que são da competência do 

Serviço Académico desta Faculdade.  

O Regulamento Orgânico dos Departamentos não académicos da FMUP define as 

seguintes competências para a Secção da Pré-Graduação: 

 Assegurar o atendimento aos candidatos, estudantes, docentes e entidades 

externas, por via eletrónica, telefónica e presencial; 

 Receber e instruir os documentos dos vários utentes; 

 Informar sobre as condições de ingresso e de frequência do ciclo de estudos do 

MMED; 

 “Elaborar editais, avisos e ofícios sobre os atos académicos dos estudantes, tais 

como pré-requisitos, matrículas, inscrições, transferências, reingressos, mudanças 

de curso, concursos especiais e propinas” (Faculdade de Medicina 2011, 1); 

 Organizar e preparar a creditação e equivalências de UC’s; 

 Executar e gerir atos de matrículas e inscrições; 

 Registar e lançar todos os atos inerentes ao percurso académico de cada um dos 

estudantes no SIGARRA; 

 Receber e instruir os pedidos de avaliação extraordinária (melhorias, época 

especial); 

 Organizar e manter atualizado o arquivo das pastas individuais dos estudantes; 
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 “Emitir certidões de matrícula, inscrição, frequência, licenciatura, de conclusão do 

MMED e de outros atos que constem do arquivo e não sejam de natureza 

reservada”; 

 Prestar apoio aos Órgãos de Gestão a preparar e organizar o acesso ao ciclo de 

estudos do MMED”; 

 “Prestar apoio aos órgãos competentes na elaboração dos horários letivos dos 

cursos e na utilização de instalações” (Faculdade de Medicina 2011, 1); 

 “Preparar a informação necessária para responder às solicitações do Instituto 

Nacional de Estatística, dos órgãos competentes do Ministério da Educação e 

Ciência e, ainda, destinados a publicações da Universidade do Porto ou outras” 

(Faculdade de Medicina 2011, 1); 

 “Manter atualizado o arquivo relativo ao expediente da secção” (Faculdade de 

Medicina 2011, 1); 

 Garantir a execução de todas as “demais tarefas respeitantes ao serviço dos 

estudantes de licenciatura e do MMED” (Faculdade de Medicina 2011, 1). 

 

Para a Secção da Pós-Graduação, o Regulamento dos Departamentos não académicos 

da FMUP (2011) define as seguintes competências:  

 Assegurar o atendimento aos candidatos, estudantes, docentes e entidades 

externas, por via eletrónica, telefónica e presencial; 

 Receber e instruir os documentos dos vários utentes; 

 Informar “sobre as condições de ingresso e de frequência dos segundos e terceiros 

ciclos de estudos superiores e cursos pós-graduados não conferentes de grau 

ministrados na FMUP” (Faculdade de Medicina 2011, 1); 

 “Organizar e preparar os processos das provas de mestrado, de doutoramento e de 

agregação, equivalência e reconhecimento de graus, registo de habilitações 

estrangeiras e doutoramentos honoris causa” (Faculdade de Medicina 2011, 1); 

 Elaborar as atas das reuniões dos júris de provas académicas; 

 “Gerir a ocupação das instalações para a realização de provas académicas, 

designadamente, a Aula Magna” (Faculdade de Medicina 2011, 2);  

 Executar e gerir atos de matrículas e inscrições nos segundos e terceiros ciclos de 

estudos superiores e cursos pós –graduados não conferentes de grau; 

 Registar e lançar todos os atos inerentes ao percurso académico de cada um dos 

estudantes Sistema de Informação para Gestão Agregada dos Recursos e dos 

Registos Académicos (SIGARRA); 
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 Receber e instruir os pedidos de avaliação extraordinária (melhorias, época 

especial); 

 Organizar e manter atualizado o arquivo dos processos individuais dos estudantes; 

 “Emitir certidões de matrícula, inscrição, frequência e de outros atos que constem do 

arquivo e não sejam de natureza reservada” (Faculdade de Medicina 2011, 1); 

 “Preparar a informação necessária para responder às solicitações do Instituto 

Nacional de Estatística, dos órgãos competentes do Ministério da Educação e 

Ciência e, ainda, destinados a publicações da Universidade do Porto ou outras” 

(Faculdade de Medicina 2011, 1); 

 “Manter atualizado o arquivo relativo ao expediente da secção” (Faculdade de 

Medicina 2011, 2); 

 Garantir a execução de todas as “demais tarefas respeitantes ao serviço dos 

estudantes de pós –graduação” (Faculdade de Medicina 2011, 2). 
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 3.2.3. Catálogo de Serviços  

Com base nas competências definidas, o SA dispõe atualmente de um catálogo de 

serviços presente no seguinte quadro: 

 

       Quadro 1 - Catálogo de Serviços do SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Serviços 

 

Gestão Previsional / Planeamento 
Calendários escolares 

Propostas de funcionamento 
Criação e alteração de cursos 

Correspondência de planos/ reforma curricular 

 
 

Atração Candidatos 
Candidaturas 

Equivalência de grau 
Concursos especiais 

 

 
Percurso Académico 
Matrículas / Inscrições 

Propinas 
Creditações 

Estatutos 
Relevação de faltas 
Gestão de espaços 

Exames 
Entrega de relatórios 
Provas académicas 

Lançamento de resultados 
Requerimentos 

 

 
Diplomas/Certificação 

 

 
Reporte e Mapas 

 

 
Regulamentos/Atos/Pareceres 

 

 
Informações Gerais 

 



 
 

 58 
 

3.2.4. Mapas dos Processos Atuais 

 

Atualmente, o SA não contem documentado nenhum dos seus processos nem 

possui um sistema que acompanhe a sua execução. Esta circunstância tem vindo a 

dificultar a identificação dos processos que estão ativos, pendentes ou resolvidos, assim 

como os responsáveis e os demais intervenientes de cada um e o tempo despendido na 

sua execução. Estatisticamente é impossível identificar o número de processos que são 

executados por cada colaborador do SA. Além disso, a falta de padronização na execução 

dos processos faz com que cada colaborador o execute de forma diferente.  

 Todos estes constrangimentos, aliados à complexidade dos procedimentos 

existentes, consequentes das especificidades do ensino da FMUP, e à elevada procura 

deste Serviço, têm influenciado negativamente a produtividade e o desempenho do SA. 

Esta influência negativa reflete-se no serviço que é prestado tendo em conta que é difícil dar 

uma resposta rápida e atempada às solicitações e exigências do seu público.  

Assim, com o objetivo principal de melhorar a eficácia e eficiência do desempenho 

do SA da FMUP, foi feita uma análise profunda a todas as atividades realizadas neste 

Serviço de modo a conhecer os processos existentes e a forma como os seus 

colaboradores executam cada um. Para isso, fez-se em primeiro lugar um levantamento de 

todos os processos nos quais o SA intervém. Posteriormente, descreveu-se cada um dos 

processos permitindo identificar os seus intervenientes, as tarefas de cada um, o sistema 

informático utilizado e o seu workflow. Por fim, todos estes processos foram representados 

em linguagem BPMN. 

Deste modo, nos subpontos seguintes são apresentados e detalhados os processos 

atuais que foram alvo de estudo e os seus respetivos mapas.  

Nos mapas apresentados, a intervenção do(s) colaborador(es) do Serviço 

Académico é denotado como “SA”. Não existe diferenciação entre colaboradores da Pré-

Graduação e da Pós-Graduação porque qualquer um dos colaboradores deste Serviço, 

apesar de estar dividido entre secções, pode executar todas as tarefas inerentes a cada um 

dos processos.  

   

3.3. Processos de Gestão da Oferta Formativa 

 O Processo de Gestão de Oferta Formativa, pela sua complexidade é um dos 

macroprocessos do SA e possui um conjunto de processos que são descritos nos pontos 
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seguintes. Para a preparação da oferta formativo relativo ao ano letivo subsequente, o SA 

faz a parametrização no GA na opção “Gestão de períodos” definindo as datas de início e 

de fim em que a oferta formativa ira estar ativa. Desta forma, é possível que o Serviço de 

Informática disponibilize no SIGARRA o separador da Oferta formativa do ano letivo em 

causa. 

 

3.3.1. Criação e Acreditação Interna e Creditação de Cursos  

 O Processo de criação e alteração de cursos é da competência do Departamento de 

Apoio à Investigação e à Pós-Graduação (DAIPG) mas conta com a intervenção do SA. 

Sendo que existem cursos conferentes e não conferentes de grau, este processo tem duas 

formas distintas de execução.   

 

3.3.1.1. Conferente de Grau 

 

 Anualmente, a Reitoria envia para o DAIPG o calendário do respetivo ano letivo 

(Figura 5). O DAIPG partilha o calendário com os Diretores dos cursos e, com base neste 

calendário, os Diretores que pretendem criar um curso preenchem um formulário de pedido 

de acreditação prévia no DAIPG. Esse pedido de proposta de criação é enviado ao 

Conselho Científico (CC) e ao Conselho Pedagógico (CP) para ser analisada. Após a 

análise, o CC e CP aprovam, ou não, a proposta de criação. Quando não aprovada por 

algum destes Conselhos o processo termina. Quando aprovada, a proposta de criação é 

enviada para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). 

 A A3ES é uma agência que avalia e a acredita as instituições de ensino superior, os 

seus ciclos de estudos e o desempenho das funções inerentes à inserção de Portugal no 

sistema europeu garantindo a qualidade do ensino superior português. É da competência da 

A3ES garantir o cumprimento dos requisitos básicos e dos padrões de qualidade do 

sistema, divulgar publicamente os resultados da avaliação e acreditação, promover a 

internacionalização do sistema de ensino superior português (AE3S - Agência de Avaliação 

e Acreditação do Ensino Superior) 

Na A3ES a proposta de criação é também sujeita a avaliação, cujo resultado pode 

ser: Acreditada, Acreditada Condicionalmente e Não Acreditada. Em situação de não 

acreditação, o processo termina. Quando Acreditada Condicionalmente a proposta é 

reenviada para o Diretor do curso para este efetuar alterações e, após a reformulação, a 

proposta é novamente enviada à A3ES para uma nova avaliação. Sempre que seja 
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Acreditada, o DAIPG faz um pedido de vagas e funcionamento à Reitoria que é analisado e 

aprovado. Após a aprovação do pedido de vagas, a Reitoria envia a proposta de criação 

para o DAIPG e para o SA.  

Cabe ao SA inserir a informação sobre o plano de estudos do curso (horas de 

contacto, ECTS) e abrir a edição do curso e as ocorrências das UC’s. Na mesma 

plataforma, o DAIPG insere a informação sobre o curso (descrição, objetivos, critérios de 

avaliação, critérios de seleção, informações) e envia a proposta para o Diretor do curso para 

que este possa inserir as fichas curriculares, o conteúdo programático e fazer a distribuição 

do serviço docente. Quando concluídas as tarefas do Diretor do curso, o SA abre o 

processo de candidatura online parametrizado com a informação da proposta.  
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Figura 5 – Processo de Criação e Acreditação Interna e Creditação de Cursos - Conferente de Grau 
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3.3.1.2. Não Conferente de Grau 

Todos os anos, a Reitoria envia para o DAIPG o calendário do respetivo ano letivo 

(Figura 6) que é posteriormente enviado para os Diretores dos cursos não conferentes de 

grau. Tendo como suporte o calendário escolar, os diretores dos cursos que pretendem 

criar um novo curso, elaboram uma proposta de criação. Essa proposta de criação deverá 

ser enviada ao DAIPG para este analisar e fazer uma avaliação prévia da mesma.  

Após essa avaliação, o DAIPG envia a proposta de criação do curso para o CC que 

poderá aprová-la ou não. Quando não aprovada, o DAIPG envia ao Diretor do curso um 

pedido de alteração ou reformulação à proposta. Compete ao Diretor reformular a proposta 

e remeter ao DAIPG para uma nova avaliação prévia e posterior envio ao CC. Quando 

aprovada, o SA envia a proposta de criação à Reitoria que poderá aprovar ou recusar a 

mesma. Caso a proposta seja recusada pela Reitoria o processo termina. Se aprovada, a 

proposta é enviada para o SA que remete ao DAIPG para que este insira a informação 

sobre o curso (descrição, objetivos, critérios de avaliação, critérios de seleção, informações) 

no SIGARRA e envie a proposta ao Diretor do curso. O SA insere a informação sobre o 

plano de estudos do curso (horas de contacto, ECTS) no SIGARRA e, quando o Diretor 

recebe a proposta, insere as fichas curriculares e conteúdo programático no SIGARRA e faz 

a distribuição do serviço docente.  

Após a inserção desta informação no SIGARRA, o SA abre o processo de 

candidatura online e edições dos cursos, parametrizado com a informação da proposta. 
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Figura 6 – Processo de Criação e Acreditação Interna e Creditação de Cursos - Não Conferente de Grau
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3.3.2. Avaliação dos Ciclos de Estudos - A3ES 

 Quando o DAIPG recebe a notificação da próxima visita da Comissão de Avaliação 

Externa, solicita ao SA uma lista de Dissertações/ Teses concluídas desde determinado ano 

até ao ano presente com a seguinte informação (Figura 7): 

 Nome do estudante 

 Título da Dissertação / Tese 

 Equipa de orientação (nome do orientador e coorientador(es), no caso de existir(em) 

 Data de início e de conclusão da Dissertação / Tese 

 Data de início e conclusão do Doutoramento 

 Para obter esta informação o SA acede ao SIGARRA e segue os seguintes passos: 

1. Selecionar separador “Cursos”;  

2. Em Opções selecionar “Projetos/dissertações/teses”;  

3. Em Opções selecionar “Exportar Excel”. 

Em resposta ao solicitado pelo DAIPG, o SA envia o Excel que reportará à A3ES. A 

partir deste momento o SA não tem mais intervenção neste processo.  

Figura 7 – Processo de Avaliação dos Ciclos de Estudos- A3ES 
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3.4. Processos de Gestão das Edições dos Cursos 

 A Gestão das edições dos cursos é outro macroprocesso do SA que compreende 

processos de criação de propostas de funcionamento, criação de planos de pagamento de 

cada curso e a prestação de contas e estatísticas aos órgãos competentes.   

 

3.4.1. Criação de Propostas de Funcionamento 

 À semelhança do processo de Criação e acreditação de cursos, o processo de 

Criação de propostas de funcionamento é também da responsabilidade do DAIPG. A sua 

execução difere de acordo com o curso, isto é, se é conferente ou não conferente de grau.  

3.4.1.1. Conferente de Grau 

 O processo inicia-se com o envio do calendário do ano letivo pela Reitoria ao 

DAIPG. O DAIPG recebe o calendário e disponibiliza-o ao Diretor do curso (Figura 8). O 

Diretor do curso que pretende dar continuidade ao funcionamento do curso conferente de 

grau em questão, analisa o calendário e elabora a proposta de funcionamento.  

Após a elaboração da proposta de funcionamento, o DAIPG analisa e faz uma 

avaliação prévia da mesma e, posteriormente, envia-a ao CC. O CC analisa a proposta e 

aprova-a ou não. Caso não seja aprovada, o DAIPG remete a proposta de funcionamento 

para o Diretor do curso para que este a reformule. Após a reformulação, a proposta é posta 

novamente à consideração do CC. Quando aprovada, o DAIPG envia a proposta à Reitoria. 

A Reitoria analisa e aprova a proposta e envia-a para o DAIPG. O DAIPG remete a mesma 

ao SA para seja aberta a edição do curso e as ocorrências das UC’s. Em simultâneo, envia 

para o Diretor do curso para que sejam inseridas as fichas curriculares e o conteúdo 

programático e seja feita a distribuição do serviço docente no SIGARRA. Cabe ao DAIPG 

atualizar a informação sobre o curso no SIGARRA se existirem alterações.  

Realizadas todas estas tarefas, o SA abre o processo de candidaturas online de 

acordo com o que está estipulado na proposta de funcionamento. 

 

 

 

 



 
 

66 
 

Figura 8 – Processo de Criação de Propostas de Funcionamento – Conferente de Grau
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3.4.1.2. Não Conferente de Grau 

 Para a criação de propostas de funcionamento para cursos não conferente de grau, 

a Reitoria elabora e comunica o calendário escolar do ano letivo em questão (Figura 9). 

Esse calendário é divulgado pelo DAIPG ao Diretor do curso. Quando o Diretor do curso 

tenciona continuar com o funcionamento do curso, analisa o calendário e, com base nos 

prazos estabelecidos, elabora a proposta de funcionamento.  

Depois de elaborada, a proposta é enviada para o DAIPG. O DAIPG faz uma 

avaliação prévia da proposta e envia-a ao CC. O CC analisa a proposta e aprova-a ou não. 

Quando não aprovada a proposta é remetida pelo DAIPG ao Diretor do curso para sua 

reformulação para depois ser novamente posta à consideração do CC. Se aprovada, a 

proposta é enviada ao DAIPG que irá enviar a mesma ao SA e ao Diretor do curso. Nesta 

fase, o SA abre a edição do curso e as ocorrências das UC’s e o Diretor do curso insere as 

fichas curriculares e conteúdo programático e faz a distribuição do serviço docente no 

SIGARRA. Por sua vez, o DAIPG atualiza a informação sobre o curso no SIGARRA.  

Quando todas estas tarefas são realizadas, o SA procede à abertura do processo de 

candidaturas online consoante a informação definida na proposta. 
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Figura 9- Processo de Criação de Propostas de Funcionamento – Não Conferente de Grau
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3.4.2. Abertura de Edição dos Cursos 

 Para a abertura de edição dos cursos, o colaborador do SA acede ao SIGARRA e 

segue os seguintes passos (Figura 10).:  

1. No separador “Cursos” seleciona “Informações”;  

2. Indica o ciclo de estudos que pretende e verifica se o curso tem, ou não, edição no 

ano letivo presente (quando o curso tem edição este encontra-se na listagem da 

secção “Oferta em ciclos de estudo em (ano letivo)”, caso contrário encontra-se na 

secção “Ciclos de estudo sem edição em (ano letivo)”); 

3. Para abrir nova edição do curso, seleciona o curso em questão; 

4. Em “Administração” opta pela opção “Preparar ano letivo”; 

5. Seleciona “Seguinte”; 

6. Escolhe “Edições” e, em “Preparar Edição” seleciona “Planear Ocorrências”; 

7. Seleciona a UC sempre que é necessário alterar a informação sobre a mesma e 

pressiona “Submeter”; 

8. Acede ao campo “Turmas e Horas” e atualiza a informação, inserindo sempre o valor 

“1” em “Turmas”; 

9. Seleciona em “Guardar Alterações” e, de seguida, em “Submeter”. 

 Se após a abertura de edições a edição não abrir no GA o colaborador altera a 

edição para valor “Não”. 
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Figura 10 – Processo de Abertura de Edição dos Cursos
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3.4.3. Criação de Plano de Pagamento de Cursos - 3º ciclo 

 Para cada curso de terceiro ciclo é criado um plano de pagamentos quer seja para 

efeitos de concurso, nova edição ou renovação de matricula. Para a execução deste 

processo o SA acede ao GA (Figura 11). 

No GA, o SA seleciona o campo “Parametrizações”. Abre uma nova página e, na 

coluna da esquerda, opta pela opção “Gestão de propinas”. Depois seleciona ”Propinas” e 

carrega no ícone “+” para inserir uma nova propina. Consequentemente. é apresentada 

uma nova janela com uma lista de campos para preencher. É de caráter obrigatório o 

preenchimento dos seguintes campos: “Ano letivo”; “Valor”; “Tipo de concurso/CE” e  

“Dedicação”. Quando terminado, o SA aciona “Gravar” e, na nova janela, pressiona 

“Continuar”.  

Após a execução destes passos surge a propina criada. Nessa mesma página, 

carrega no ícone “+” para inserir o novo plano. Ao inserir o novo plano é necessário ter em 

consideração a forma de pagamento de propinas estabelecida no Regulamento de Propinas 

da Universidade do Porto (RPUP). De acordo com o RPUP “se a candidatura for aceite 

deverá ser liquidada no ato de matrícula a quantia de 25 % do valor da propina” e para os 

estudantes matriculados no primeiro ano, o remanescente da propina em relação à verba 

paga no ato de matrícula deverá ser paga em três prestações iguais: 

a) para os estudantes matriculados entre 1 de julho e 31 de dezembro: 

i) A primeira até 31 de janeiro; 

ii) A segunda até 31 de março; 

iii) A terceira até 30 de junho. 

b) para estudantes matriculados entre 1 de janeiro e 30 de junho: 

i) A primeira até 31 de julho; 

ii) A segunda até 31 de outubro; 

iii) A terceira até 31 de dezembro”.  

O RPUP refere ainda que “A propina devida a partir do segundo ano de estudos 

deverá ser liquidada 

a) De uma só vez, no ato de matrícula/inscrição. 

b) Em quatro prestações iguais: 

i) A primeira, no ato da inscrição; 
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ii) As restantes nos prazos referidos no número anterior”. (Universidade do Porto 

2013)  

Para inserir o novo plano de pagamento, preenche obrigatoriamente os seguintes 

campos: “Designação”; “Tipo”; “Padrão” e “Válido”. Na “Designação” o SA coloca o “Âmbito” 

do plano, o “Ano letivo”, o “Prazo” da inscrição, a “Dedicação” e indica se o pagamento é de 

uma só vez ou em prestações como, por exemplo, “Renovação de Inscrição 2016/17 (1º 

inscrição realizada entre Jul e Dez) - Propina TI em Prestações)”.  

No campo “Tipo”, o SA seleciona “Genérico” e nos campos “Padrão” e “Válido” 

seleciona a opção “Não”. Após o preenchimento destes campos carrega em “Gravar” e, de 

seguida, em “Continuar”.  

Antes de inserir as prestações, o SA divide o valor total da propina por quatro 

prestações e pressiona o ícone “+” para inserir uma nova prestação. É apresentada uma 

janela cujos campos de preenchimento obrigatório são: “Valor” da prestação; “Data de início 

e de fim” da prestação e a “Descrição”. Na “Descrição” coloca a sigla do curso, a sigla da 

dedicação e o número correspondente da prestação, como por exemplo, “DT TI P1”. Para 

qualquer tipo de plano a data limite de pagamento da primeira prestação é sempre 30 de 

novembro. As restantes prestações cumprem o disposto no RPUP, consoante o prazo da 

inscrição. Este passo é feito quatro vezes, correspondendo às quatro prestações. Após a 

conclusão deste passo, carrega em “Gravar” e, de seguida, em “Continuar”.  

Por fim, o SA acede novamente ao plano de pagamento e altera o campo “Válido” 

para a opção “Sim”. 
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Figura 11 – Processo de Criação de Plano de Pagamento para Curso - 3º ciclo
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3.4.4. Prestações de Contas e Estatísticas 

3.4.4.1. RAIDES  

 Anualmente, a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) 

informa os estabelecimentos do ensino superior sobre o início da inquirição “Registo de 

Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior” (RAIDES) e disponibiliza a Plataforma 

de Recolha de Informação do Ensino Superior (PRIES) bem como as senhas de acesso 

para os estabelecimentos procederem ao envio dos ficheiros necessários ou preencherem 

manualmente (Figura 12). 

 A recolha destes dados tem dois momentos com datas distintas estabelecidas. No 

primeiro momento são enviados ficheiros eXtensible Markup Language (XML) ou é feito o 

preenchimento manualmente com reporte de inscritos, inscritos em mobilidade internacional 

e diplomados em determinado mês. No segundo momento é feito o reporte de inscritos, 

inscritos em mobilidade internacional relativo a outro mês, também através do envio de 

ficheiros XML ou através do preenchimento manual (DGEEC - Direção-Geral de Estatísticas 

da Educação e Ciência 2017).  

 Para obter o ficheiro XML o SA acede ao GA. No GA entra em “Área de Tarefas” e 

seleciona a opção “RAIDES”. Em seguida pressiona a opção "Gerar ficheiro XML" e faz o 

download desse ficheiro, guardando-o no “Ambiente de Trabalho” do seu computador. 

Seguidamente, abre o ficheiro e procede à sua compressão. Acede à PRIES e insere as 

credenciais. Submete o ficheiro comprimido e aguarda que a DGEEC envie um novo 

ficheiro.  

 Posteriormente, a DGEEC envia a todos os estabelecimentos um ficheiro com os 

agregados e validações. Assim que o SA recebe esse ficheiro, acede à PRIES e carrega em 

"Existem erros" e, de seguida, em “Exportar Dados”. Quando existem erros o SA corrige-os 

um a um e só quando o ficheiro não tem mais erros é que volta a fazer uma nova 

submissão na PRIES.  
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Figura 12 – Processo RAIDES 
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3.4.4.2. Ordem dos Médicos 

 No final de todos os anos letivos, o SA envia à Ordem dos Médico, por email, uma 

lista das classificações dos estudantes que concluíram o MMED (Figura 13). Por uma 

questão de proteção de dados, atualmente, a lista apenas contem o número do estudante e 

a classificação. Quando a Ordem dos Médicos pretende saber quem é o estudante com a 

melhor classificação o SA solicita ao estudante a apresentação de um consentimento 

assinado para fornecer Ordem dos Médicos os restantes dados pessoais.   

Figura 13 – Processo de Envio de Classificação à Ordem dos Médicos 

 

3.5. Processos de Gestão do Percurso Académico do Estudante 

3.5.1. Abertura de Candidatura online 

O processo de abertura de candidatura online é feito pelos estudantes através do 

SIGARRA.  

Para abrir concursos de candidatura nesta plataforma, o SA acede em primeiro lugar 

ao GA (Figura 14). Em “Pesquisa de curso” seleciona o ciclo de estudos para o qual 

pretende abrir candidatura e seleciona o curso em questão. Feita esta pesquisa, o SA, para 

inserir um novo concurso, seleciona “Concursos” e, em seguida, pressiona o ícone “+”. Abre 

uma janela com os respetivos campos de preenchimento obrigatórios: “Fase”; “Ano letivo”; 

“Edição”; “Regime de ingresso” e número de “Vagas” (informação na proposta de 

funcionamento do curso).  

Quando termina o preenchimento destes campos, o SA carrega em “Gravar” e volta 

a entrar no concurso para passar do Estado ” Em preparação” para o Estado ”Criado” e 

volta a carregar em “Gravar”.  
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 Seguidamente, o SA acede ao SIGARRA e, na coluna da esquerda da página, 

acede a “Cursos”, seleciona a opção “Candidaturas” do ano letivo referente e escolhe o 

curso para o qual pretende abrir concurso. É apresentada uma nova página e, na coluna da 

direita, na secção “Administração” o SA seleciona “Candidaturas de ingresso”. O passo 

seguinte é selecionar “Criar concurso de ingresso”, escolher o ano letivo e selecionar o 

curso. Depois, o SA preenche os campos de caráter obrigatório que são apresentados e, no 

campo “Responsável por definir prazos e emolumentos”, indica o colaborador que criou o 

concurso. Terminados estes passos carrega em “Guardar” e, a seguir, em “Continuar”.  

 Em seguida, seleciona a opção “Critérios de seriação” e pressiona “Avançar”. Após 

este passo o SA é direcionado para uma nova página na qual é necessário selecionar os 

prazos, emolumentos e os requisitos da candidatura. Depois seleciona “Editar dados” e 

preenche os campos obrigatórios. Quando finalizado carrega em “Gravar”.  

Por fim, o SA pressiona a opção “Informação a fornecer pelos candidatos” e 

seleciona “Copiar formulários”. Neste ponto o SA escolher um dos formulários já existentes 

ou, caso seja necessário terá de criar um novo formulário de raiz. Para concluir pressiona 

“Gravar”  
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Figura 14 – Processo de Abertura de Candidatura online
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3.5.2. Candidaturas - 2º e 3º ciclo 

 O processo de candidaturas do 2º e 3º ciclo implica a execução dos processso de 

abertura de edição de cursos e de abertura de candidatura online antecipadamente (Figura 

15). Quando já existem candidaturas submetidas o SA, através do SIGARRA, verifica e 

avalia os documentos inseridos pelos candidatos na candidatura online. Após essa 

avaliação, se o SA verificar que os documentos submetidos não estão corretos pode optar 

por ser o próprio serviço a editá-los e, para isso, seleciona a opção “Editar dados” ou, caso 

seja necessário ser o próprio estudante a efetuar a edição, o SA selciona a opção “Rejeitar”. 

Quando os dados estiverem editados o SA opta pela opção “Validar”. Sempre que os dados 

estiverem corretos, ainda que tenham sido sujeitos a edição, o SA pressiona “Enviar para 

seriação”. Esta opção encaminha a tarefa de seriação da lista dos candidatos no SIGARRA 

ao Diretor do curso para determinar os colocados, não colocados e os excluídos. Quando 

conclui a seriação, o Diretor envia ao DAIPG a lista provisória que fica encarregue de criar 

um link no SIGARRA com os resultados provisórios sobre as colocações.  

Em seguida o DAIPG notifica os estudantes e informa o direito à audiência prévia. 

Após os 10 dias úteis para a audiência prévia o Diretor do curso envia ao SA a lista 

definitiva que, por sua vez, remete à Direção. A Direção faz a homologação dos resultados 

no SIGARRA e posteriormente o SA faz a homologação do estado da candidatura no GA. 

Por fim, compete ao SA criar o número de estudante para os candidatos colocados. 
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Figura 15 – Processo de Candidaturas 2º e 3º ciclo
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3.5.3. Reingressos 

Em caso de candidaturas a reingresso, o processo ocorre da mesma forma que o 

processo anterior, no entanto, após a criação do número de estudantes (Figura 16), quando 

o SA verifica alterações no plano de estudos, contacta o Diretor do curso para solicitar a 

informação sobre a integração curricular. Quando obtém a informação o SA faz a integração 

curricular e realiza a matrícula do estudante. 

Figura 16 – Processo de Reingresso 

 

3.5.4. Transferência ao abrigo da Lei da Maternidade 

 De acordo com o ponto 2 do artigo 3ª da Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto, “As 

grávidas e mães têm direito (…) à transferência de estabelecimento de ensino” (Assembleia 

da República 2001).  

Deste modo, para uma estudante grávida ou mãe cujos filhos tenham até 3 anos de 

idade, para usufruir deste direito (Figura 17) apresenta um requerimento à Direção da 

FMUP instruído com comprovativo de frequência do curso homólogo noutra instituição, 

certidão de realização de unidades curriculares, programas e cargas horárias, assento de 

nascimento ou declaração médica - comprovativo de gravidez. A respetiva documentação 

vai a despacho na Direção e, posteriormente, é enviada ao SA. O SA abre concurso por 

transferência no GA e faz a inscrição da estudante. Após a inscrição, o SA abre um pedido 

de creditação online e envia a documentação ao diretor do curso para que este faça a 

integração curricular. Quando feita a integração curricular, o SA faz a regularização da 

inscrição da estudante nas unidades curriculares. 



 
 

82 
 

Figura 17 – Processo de Transferência ao abrigo da Lei da Maternidade 

 

3.5.5. Equivalências/ Reconhecimentos e Habilitações Estrangeiras 

Quando os candidatos que realizaram o curso Medicina dentro da União Europeia e 

pretender obter equivalência do seu diploma o processo é executado pela Reitoria e, como 

tal, não é um processo da responsabilidade do SA. Caso os candidatos sejam provenientes 

de países fora da União Europeia o processo é executado pelo SA (Figura 18). 

Para dar início ao processo, o candidato dirige-se ao SA para se candidatar a 

equivalências/reconhecimentos habilitações estrangeiras e preenche o modelo de 

formulário nº525. Se o candidato for oriundo de países onde se aplica o princípio da 

reciprocidade este tem de apresentar uma prova em como o país oriundo tem acordos 

específicos com o nosso país em matéria de equivalência, caso contrário, o candidato tem 

de apresentar um documento de reciprocidade. 

 Para a instrução do pedido, o candidato deve fazer-se acompanhar dos seguintes 

documentos: Requerimento (modelo 525); original do B.I/C.C/ Passaporte; Diploma do 

curso; certidão de exames; programas e cargas; declaração onde conste a duração dos 

estudos; 5 exemplares policopiados da dissertação, monografia, trabalho de investigação ou 

relatório de estágio; dois exemplares policopiados da dissertação; monografia; trabalho de 

investigação ou relatório de estágio em CD. 

Após a entrega destes documentos o SA preenche uma folha de receção e cria uma 

referência temporária para gerar emolumento a pagar. Posteriormente, envia a folha de 

receção ao presidente da Comissão de Equivalências. A Comissão de Equivalências 
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analisa o currículo do curso obtido pelo requerente e emite o parecer da análise ao SA. 

Após a emissão de parecer o candidato é sujeito a um conjunto de provas de caráter 

eliminatório, cujas datas são notificadas pelo SA.  

A primeira prova que o candidato realiza é a Prova de Língua Portuguesa. Quando o 

resultado da prova é igual ou superior a 10 valores, o candidato passa para a próxima 

prova, caso contrário é eliminado. A segunda prova é sobre Conhecimentos Médicos e o 

candidato apenas passa para a próxima prova quando obtém 60 questões corretas. A 

penúltima prova, também sujeita a eliminação, consiste em observar dois doentes. Só 

quando o candidato atinge um resultado igual ou superior a 10 valores é que realiza a última 

prova. A ultima prova é a apresentação pública da dissertação, monografia, trabalho de 

investigação ou trabalho de investigação ou relatório de estágio. Quando terminada a última 

fase, a Comissão de Equivalências analisa os resultados e apenas quando o candidato 

atinge uma média ponderada das últimas três provas igual ou superior a 10 valores é que 

lhe é atribuída a equivalência. Sempre que o estudante não obtém essa média o SA notifica 

o candidato do resultado e informa direito à realização de audiência prévia. Após os 10 dias 

úteis de audiência prévia, se o resultado for indeferido o processo termina, caso contrário, o 

SA redige a ata de equivalência, cria os termos do requerimento e envia o processo ao CC. 

O CC toma conhecimento da candidatura e depois o SA envia toda a documentação para a 

Reitoria que esta emita o documento final de equivalência e para a DGES. 



 
 

84 
 

 

 

 

 

Figura 18 – Processo de Equivalências/ Reconhecimentos e Habilitações Estrangeiras
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3.5.6. Concurso Especial de Acesso para Titulares de Licenciatura 

De acordo com o Regulamento do Concurso Especial para Acesso ao Ciclo de 

Estudos Integrado do Mestrado em Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade do 

Porto por Titulares do Grau de Licenciado, são admitidos estudantes em cada ano letivo por 

este concurso especial (Universidade do Porto 2016a).  

Para dar início a este processo (Figura 19), o SA recebe da Direção o edital 

referente ao concurso. Compete ao SA abrir a candidatura online no GA. No sistema o SA 

acede à "Área de Cursos/ciclos de Estudos" e, através do “Pesquisa de cursos/CI" pesquisa 

o Mestrado Integrado em Medicina. Depois de selecionado o curso, pressiona o ícone “+” 

para inserir novo concurso. Abre uma nova janela com campos para preencher. Nesta 

janela, o SA indica a “Fase”, o “Ano letivo”, a “Edição”, seleciona a opção “Acesso ao curso 

de Medicina por Titulares de Grau de Licenciado” no “Regime de ingresso” e insere o 

número de “Vagas” de acordo com a informação do edital ou do Regulamento do Concurso 

Especial para Acesso ao Ciclo de Estudos Integrado do Mestrado em Medicina da 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Depois carrega em “Gravar”, volta a 

entrar no concurso para passar do Estado ”Em preparação” para o Estado ”Criado” e volta a 

carregar em “Gravar”.  

Após concluir estes passos no GA, o SA acede ao SIGARRA. Na coluna da 

esquerda da página do SIGARRA acede a “Cursos” e seleciona “Candidaturas” do ano 

letivo referente. Posto isto, seleciona o curso de Mestrado Integrado em Medicina. Na 

coluna da direita da nova página, na secção “Administração”, o SA seleciona “Candidaturas 

de ingresso” e pressiona na opção “Criar concurso de ingresso”. É necessário selecionar 

novamente o ano letivo e curso. Em seguida, aparece um conjunto de campos sendo 

necessário preencher os de caráter obrigatório. No campo “Responsável por definir prazos 

e emolumentos” indica o colaborador que criou o concurso e pressiona “Guardar” e, de 

seguida, “Continuar”. Depois, o SA opta pela opção “Critérios de Seriação” e carrega em 

"Avançar" para poder selecionar prazos, emolumentos e requisitos da candidatura. Posto 

isto, seleciona “Editar dados”, preenche todos os campos e pressiona "Gravar". Por fim, 

acede a “Informação a fornecer pelos candidatos” e seleciona a opção “Copiar formulários”. 

Quando necessário cria um formulário de raiz, ou escolhe um que já esteja definido para 

este concurso e carrega em “Gravar”.  
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Figura 19 – Processo de Concurso Especial de Acesso para Titulares de Licenciatura
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3.5.7. Matrícula /Renovação da Inscrição 

Após a homologação do estado da candidatura no GA e da criação do número de 

estudante para todos os candidatos, o primeiro ato formal é a realização da matrícula online 

(estudantes do 1º ano pela primeira vez). 

Todos os anos são abertos prazos para os estudantes renovarem a sua inscrição 

online no novo ano letivo, de forma a assegurarem a manutenção da sua inscrição no 

decorrer do Ciclo de Estudos / Cursos de Educação Contínua. 

Para os estudantes realizarem estes atos, o SA parametriza o processo de cada um 

no sistema de informação. Para isso, o SA acede, em primeiro lugar ao GA (Figura 20), 

entra na área “Parametrizações” e, na coluna do lado esquerdo em “Administração das 

inscrições”, seleciona a opção “Pesquisa de prazos de inscrição”. Após a abertura da nova 

página pressiona o ícone “+” para inserir novo prazo. Aparece uma nova janela com os 

seguintes campos de preenchimento obrigatório: “Nome que identifica o curso” (fazer 

descrição do prazo da inscrição); “Âmbito” (indicar se é matrícula, renovação da inscrição, 

alteração da inscrição ou reingresso) e “Fase” (1º fase, 2º fase ou 3º fase). Depois indica o 

tipo de prazo selecionando a opção “Inscrições” para matrículas e renovações de inscrições 

ou a opção “Alterações” quando se verificam alterações às inscrições. Ainda na mesma 

janela, o SA,  no campo “Validade da inscrição”, seleciona a opção “Submissão e, no campo 

“Inquérito de necessidades educativas especiais”, seleciona a opção “Sim”. O “Inquérito 

RAIDES” aplica apenas para matriculas/renovações de inscrição do MMED, 2º ciclo, 3º ciclo 

e especializações. Por fim, coloca as datas da matrícula, de acordo com a informação das 

propostas de funcionamento e pressiona “Continuar”. Abre um novo separador de 

“Detalhes” no qual o SA define a “Escola”, no campo “Tipo de estudante” seleciona a opção 

“Todos” e no campo “Inscritos 1º ano1ª vez” seleciona a opção “Sim” se o prazo definido for 

para matrícula ou seleciona a opção “Não” se for para renovação da inscrição, alteração da 

inscrição ou reingresso. Na opção “Matrícula on-line”, seleciona ”Não”, define o “Âmbito” 

(selecionar curso/CE ou tipo de curso/ concurso de candidatura) e no final carrega em 

“Gravar”. 
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Para finalizar este processo, o SA acede ao SIGARRA, carrega em “Pesquisa” e 

seleciona “Estudantes”. Na secção “Administração” seleciona “Inscrição em unidades 

curriculares” e em “Inscrições” seleciona a opção “Parametrizar instruções”. Carrega em 

“Inserir nova parametrização” e define o “Âmbito”. Nesta fase se for necessário atualiza a 

informação das parametrizações já existentes ou insere nova informação, em português e 

inglês, e no final pressiona “Submeter”. 

Figura 20 – Processo de Matrícula/Renovação da inscrição 

 

 3.5.8. Creditação de Competências online 

 Na FMUP, os estudantes podem requerer a creditação de formação realizada no 

âmbito de outros ciclos de estudos, assim como o reconhecimento de experiência 

profissional e formação pós-secundária, via online no SIGARRA.  

 A análise, avaliação e decisão deste pedido é feita pelo SA através do SIGARRA 

(Figura 21). Posto isto, o SA acede ao SIGARRA e, na página inicial acede ao separador 

“Departamentos”, indica “Departamentos não académicos” e nos “Departamentos não 

académicos” seleciona “Serviço Académico”. Abre uma nova página, na qual o SA 

seleciona a opção “Lista de pedidos de reconhecimento” e, em seguida, pressiona no 

“Número do pedido” que está na análise do SA.  

O SA faz a análise do pedido, verificando os dados e a documentação submetida. 

Quando o pedido não está devidamente instruído por falta de informação, o SA seleciona a 

opção “Pedir informação ao estudante” e o pedido volta para trás para que o estudante 

submeta a informação em falta. Após o estudante submeter a informação, o pedido volta 
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para a lista dos pedidos de reconhecimento e, por isso, o processo é executado de início. Já 

quando o pedido está devidamente instruído o SA define e âmbito e carrega em “Gravar”. 

Seguidamente, seleciona a opção “Passar ao estado seguinte” e aciona "Dados aceites. 

Passar ao estado à espera de pagamento" (em alternativa, pode ser aplicada a isenção de 

pagamento, mediante a indicação da respetiva justificação). Depois carrega em “Confirmar 

custos” e seleciona o emolumento consoante o pedido pretendido. Quando se trata de um 

pedido de creditação de formação anterior, seleciona a opção “Pedido de 

reconhecimento/creditação de formação anterior (50 EUR)” ou, caso seja um pedido de 

creditação de UC’s singulares, seleciona a opção “Pedido isolado de creditação de UC’s 

Singulares (25 EUR)” e carrega em “Submeter”.  Posto isto, o estudante tem de efetuar o 

pagamento do emolumento associado ao pedido e quando o pagamento é efetuado o SA, 

volta a aceder à “Lista de pedidos de reconhecimento” através do SIGARRA e seleciona a 

opção “Pagamento efetuado”. Entra no “Número do pedido” e seleciona “Passar para a 

análise da direção do curso”. 
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Figura 21 – Processo de Creditação de Competências online 
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3.5.9. Pedidos de Redução/isenção de Propinas - 3º ciclo 

3.5.9.1. Isenção do Pagamento de Propinas ao abrigo do Protocolo FCT 

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) é a agência pública nacional de 

apoio à investigação em ciência, tecnologia e inovação nas diversas áreas de conhecimento 

cuja missão é promover, de forma contínua, o avanço do conhecimento científico e 

tecnológico em Portugal e a sua difusão e contribuição para a sociedade e atingir elevados 

padrões internacionais de qualidade em todos os domínios tecnológicos e científicos. Para 

cumprir a sua missão a FCT atribui, através de concursos, bolsas e contratos a 

investigadores, financia projetos de investigação e desenvolvimento e apoia centros de 

investigação e as infraestruturas de investigação de ponta. 

De acordo com RPUP, para os estudantes de doutoramento candidatos à bolsa FCT 

“é devido o pagamento de 25% do valor da propina relativa ao primeiro ano de inscrição se 

a bolsa da FCT tiver início, para efeitos de propinas, depois de passados 120 dias úteis 

sobre o início do programa doutoral” (Universidade do Porto 2013, 1).  

Para isso, o estudante, após matrícula, submete o comprovativo da candidatura no 

SIGARRA (Figura 22). Para validar o comprovativo, o SA acede ao SIGARRA, na opção 

“Pesquisa”, seleciona “Estudantes”. Depois seleciona “Inscrição em unidades curriculares” 

e, na secção “Comprovativos de pedidos de bolsas de estudos”, opta por “Validar 

comprovativos de pedidos de bolsas de estudos”. 

Em seguida, acede ao GA e pesquisa o estudante de forma a aceder à sua ficha. 

Seleciona o curso que o estudante está a frequentar, indica a opção “Propinas” e insere a 

exceção “1123 - (Bolseiro FCT - 25% propina - artigo 13º do Regulamento de Propina da 

U.Porto (RPUP)”. Após inserir a exceção, o SA coloca o resultado “Pendente”.  

O estudante aguarda o resultado da candidatura e quando sai o resultado o 

estudante entrega presencialmente ou por email o comprovativo do resultado da bolsa.  

Quando é deferido, o SA, substitui o resultado “Pendente”, que colocou 

anteriormente no GA, por resultado “Deferido” e coloca a data do resultado. Nesta fase, 

verifica-se se o resultado saiu 120 dias úteis depois do início do Programa Doutoral ou não. 

Se os 120 dias forem ultrapassados o colaborador do SA insere o plano de pagamento 

“Bolseiro FCT (resultado > 120 dias do inicio aulas) (TI ou TP)”, caso contrário, insere o 

plano de pagamento “Bolseiro FCT (resultado < 120 dias do inicio aulas) (TI ou TP)”. 
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Quando indeferido o colaborador coloca o resultado “Indeferido” e indica a data do 

resultado. 

 

Figura 22 - Processo de Isenção do Pagamento de Propinas ao abrigo do Protocolo 

FCT 

 

3.5.9.2. Pedido de Isenção do Pagamento da Propina ao abrigo do ponto 8 do artigo 3ª 

do RPUP 

No ano em que o estudante de doutoramento pretende entregar a tese, dirige-se ao 

SA para saber até quando o pode fazer (Figura 23). O SA faz a contagem dos prazos por 

períodos de 12 meses, ininterruptamente, com referência à data limite de inscrição no 2º 

ano. Por exemplo, um estudante que fez a sua Inscrição Definitiva (ID), no 2º ano, no ano 

letivo 2016/2017, teve como data limite para entrega dos documentos dia 15 de novembro 

de 2016. Será com base nesta data que a data limite para o pedido de admissão a provas 

será definida, sendo que o pedido, de acordo com o RPUP, só pode ser apresentado após o 

término da terceira ou quarta inscrição no ciclo de estudos (consoante o ciclo de estudos 

tenha 180 ou 240 créditos ECTS). Ou seja, considerando que o Programa Doutoral deste 

estudante tem duração de três anos e, tendo como referência a data limite da sua ID, 

fazendo a contagem por 12 meses ininterruptamente, a sua data limite para a admissão a 

provas, será 15/11/2018. 

Além da data limite para a entrega da tese, o SA dá também conhecimento da 

isenção de propina ao abrigo do ponto 8 do 13º artigo do RPUP que refere que “são devidas 

integralmente as propinas correspondentes ao ano em que a tese de doutoramento é 
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entregue, exceto se essa entrega ocorrer nos primeiros noventa dias úteis a contar do início 

do ciclo de estudos” (Universidade do Porto 2013, 3).   

Se o estudante confirmar a entrega da tese até à data limite inicia-se o processo de 

provas doutoramento. Se o estudante não entregar a tese até essa data limite definida e 

tencionar usufruir da exceção preenche e entrega o requerimento de pedido de isenção do 

pagamento da propina ao abrigo do ponto 8 do artigo 13 do RPUP no SA que indica a nova 

data de entrega com os 90 dias úteis, a contar do início do ciclo de estudo. 

O SA, com base no requerimento, elabora um despacho que é enviado  

à Direção do serviço que emite um parecer e, posteriormente, é enviado à Direção da 

FMUP que defere ou indefere o pedido.  

Quando o pedido é indeferido o SA notifica o estudante sobre o resultado e informa 

sobre o direito a audiência prévia. Se após a audiência o resultado se manter indeferido o 

processo é arquivado.  

Caso o pedido seja deferido, o SA acede ao GA e pesquisa o estudante para aceder 

à sua ficha. Em seguida, indica o curso que o estudante está a frequentar, seleciona a 

opção “Propinas” e aplica a isenção da propina “1182 - Estudante 3º ciclo- primeiros 90 dias 

depois da entrega da tese”. Após inserir a exceção, o SA coloca o resultado “Deferido”. No 

campo “Data do resultado” coloca a data da entrega com os 90 dias úteis da exceção já 

incluídos e insere o plano de pagamento “Doutoramento TI (TP) - Doutoramento TP, com 

seguro - Entrega da tese (90 dias após/pedido)”.  

Depois, aguarda a entrega da tese e quando é entregue o SA acede novamente ao 

GA. Se o estudante entregou a tese dentro dos 90 dias úteis abrangidos pela exceção, o SA 

coloca no campo “Data do resultado” a data da entrega da tese e altera o plano de 

pagamento do estudante para “Doutoramento TI (TP) - doutoramento Ti, com seguro - 

Entrega Tese (dentro 90 dias/pedido)”. Se o estudante ultrapassou os 90 dias úteis 

excecionais, são devidas integralmente as propinas correspondente ao ano em que a tese 

de doutoramento é entregue. Desta forma, o SA coloca no campo ”Data do resultado” a 

data da receção da tese e altera o plano de pagamento para “Doutoramento TI(TP) - 

Entrega Tese (90 dias após/pedido). 
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Figura 23 - Processo de Pedido de Isenção do Pagamento da Propina ao abrigo do ponto 8 do artigo 3ª do RPUP 
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3.5.9.3. Pedido de Redução de Propina ao abrigo do Protocolo CHSJ / FMUP 

O Protocolo CHSJ / FMUP é um protocolo de colaboração que tem como objetivo 

articular institucionalmente as duas instituições ao nível das atividades de formação pré e 

pós graduada, investigação científica e atividade clínica, para efeitos de lecionação do 

MMED, uma vez que o ensino clinico de um vasto número de UC’s deste curso é ministrado 

em vários serviços do HSJ (Ministérios da Saúde e da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior 2008). 

Em consequência deste protocolo, os profissionais do CHSJ, com estatuto de 

Docente voluntário da FMUP, isto é, “individualidades especialmente convidadas para a 

docência, sem remuneração” (Universidade do Porto 2016b, 13), podem usufruir de 80% de 

redução do valor da propina, ficando o pagamento dos restantes 20% da propina à 

responsabilidade do estudante. 

Para isso, o estudante entrega presencialmente no SA um requerimento instruído 

com uma declaração comprovativa da qualidade de funcionário, emitida pelo Serviço de 

Recursos Humanos do CHSJ e uma declaração comprovativa da qualidade de Docente 

voluntário da FMUP, emitida pelo Serviço de Recursos Humanos (Figura 24).  

O SA, confirma na listagem ou nos Recursos Humanos se o estudante é, de facto, 

docente voluntário e elabora o despacho que é, posteriormente, enviado para a Direção da 

FMUP para tomar conhecimento. Depois, o SA envia a documentação (requerimento com 

informação da Direção e comprovativos) para o Serviço de Formação e Organização 

Académica (FOA) da Reitoria. Na Reitoria o pedido é avaliado e deferido ou indeferido pelo 

Reitor. Se o pedido for indeferido, o SA notifica o estudante do resultado e informa sobre o 

direito á audiência prévia e, caso o pedido se mantenha indeferido após os 10 dias úteis da 

audiência prévia a documentação é arquivada e o estudante paga a totalidade da propina. 

Caso o pedido seja deferido, o SA notifica o estudante e acede ao GA para lançar o valor da 

propina com a redução. No GA, este pesquisa o estudante para aceder à sua ficha, indica o 

curso que o estudante está a frequentar e seleciona a opção “Propinas”. Depois, insere a 

exceção “1221 – Estudantes de doutoramento de programas em associação com entidades 

públicas ou privadas: conforme acordo”. No campo “Resultado” seleciona a opção 

“Deferido” e, por fim, insere o plano de pagamento “Protocolo FMUP/entidade protocoladas 

(TI ou TP)”.  
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Figura 24 – Processo de Pedido de Redução de Propina ao abrigo do Protocolo 

CHSJ / FMUP 

 

3.5.10. Criação de Plano de Pagamento Próprio – Acordo de Pagamento 

 O estudante que pretende efetuar um acordo de pagamento de propina entrega, 

presencialmente ou por email, um requerimento no SA (Figura 25).  

 O SA elabora o despacho informando o valor total da propina e o número de 

prestações pretendido pelo estudante. O despacho é enviado à Direção do SA para 

emissão de parecer e, posteriormente, à Direção da FMUP par deferimento ou 

indeferimento do pedido. Após deliberação, a Direção da FMUP envia o processo para o SA 

e, caso o pedido seja indeferido, o SA notifica o estudante e informa o direito à audiência 

prévia. Se o resultado se mantiver indeferido, o SA arquiva a documentação.  

Caso o pedido seja deferido, o SA calcula novamente o valor total da propina em 

dívida pois, até à data, podem ter sido acumulados mais juros. Para isso, o SA acede ao 

SIGARRA, seleciona a secção “Pesquisar estudante” e insere o número de estudante. Na 

ficha do estudante, na coluna do lado direito, seleciona a opção “Conta corrente”. Na conta 

corrente do estudante, o SA, para obter o valor total, associa as prestações em dívida e, na 

área dos Movimentos, carrega no ícone “MB” para simular pagamento. Em seguida, o SA, 
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ao valor total da propina, subtrai o total da propina em dívida, divide o valor da propina pelo 

número de prestações e divide o valor de juros pelo número de prestações pretendido.  

Após estes cálculos, o SA acede ao GA e entra na secção “Área de Pessoas” para 

pesquisar o estudante. Na página do estudante indica o curso e selecionar a opção 

“Propinas”. Depois, acede ao plano de pagamentos da conta do estudante e seleciona o 

plano de pagamento cujo pedido vai incidir. Entra no plano geral através do link da propina, 

carrega no ícone “+” para criar o plano próprio e pesquisa a propina indicando a “Escola”, o 

“Tipo de curso” e a “Dedicação”. Abre uma nova janela com campos para preencher, na 

qual o SA preenche a “Dedicação” com o nome do plano e o nome do estudante, seleciona 

a opção “Próprio” no campo “Tipo” e nos campos “Padrão” e “Válido” seleciona a opção 

“Não”. Depois, pressiona “Gravar” e, em seguida, “Continuar”.  

Após estes passos, o SA é direcionado para uma nova página no sistema na qual 

pressiona no ícone “+” para criar nova prestação. Abre uma janela com novos campos para 

preencher. Nesta janela o SA coloca no campo “Data de início“ a data da criação do plano, 

insere a data de fim da prestação e no campo “Valor” coloca o valor da prestação (propina + 

juros). Este passo é repetido conforme o número de prestações acordado.  

A seguir, acede à secção “Despachos” e carrega no ícone “+” para criar um novo 

despacho. É apresentada uma nova janela na qual é necessário indicar o tipo de 

“Despacho”, o “Estudante”, o “Plano de pagamento” criado e inserir informação nos campos 

“Exposição” e “Deliberação”. Quando finalizado, pressiona “Gravar” e “Continuar”.  

O SA acede novamente ao plano de pagamento, altera o campo “Válido” para a 

opção “Sim”, seleciona a opção “Produzir Efeitos” que é apresentada na coluna do lado 

direito, aciona “Realizar” e pressiona “Continuar”. 

Por fim, o SA entra no plano de pagamento existente sobre o qual o acordo incidiu e, 

no campo “Válido”, seleciona a opção “Não” para que este não lhe seja associado na conta 

corrente. Depois acede novamente à conta corrente do estudante no SIGARRA, seleciona a 

opção “Passar dados de débitos do GA” e pressiona “Continuar”. 

Terminados estes passos no sistema de informação, o SA redige um acordo através 

da minuta existente, colocando no plano de prestações o valor da propina e juros 

separadamente e envia-o por email ao estudante para este assinar. Quando assinado, o 

estudante envia o acordo ao SA que, por sua vez, envia para despacho para ser assinado 

pela direção da FMUP. A Direção da FMUP, após assinar o acordo envia-o para o SA que o 

arquiva.  
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Até à data, o SA faz o controlo do pagamento das prestações mensalmente através 

da conta corrente do estudante. 
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Figura 25 - Criação de Plano de Pagamento Próprio – Acordo de Pagamento 
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3.5.11. Anulação de Matrícula 

Para anular a sua matrícula o estudante entrega no SA, presencialmente ou por 

email, um requerimento (Figura 26).  

Com base nesse requerimento o SA elabora o despacho que é, posteriormente, 

enviado à Direção do Serviço para emissão de parecer. Depois, a documentação é enviada 

para a direção da FMUP que defere ou indefere o pedido.  

Quando o pedido é indeferido, o SA notifica o estudante e informa sobre o direito à 

audiência prévia. Se após os 10 dias úteis de audiência prévia o pedido permanecer 

indeferido, o SA arquiva a documentação. Caso o pedido seja deferido o SA acede ao GA, 

entra na secção “Área de Tarefas” e carrega em “Inserir Despacho”. Abre uma nova janela 

com uma lista de campos para preencher. No campo “Tipo de despacho” o SA seleciona a 

opção “Alteração de situação”, indica o “Ano letivo” da anulação/inscrição e a “Data” do 

pedido. Depois seleciona a “Escola”, coloca o nome do “Estudante” e altera o “Estado”. Para 

alterar o “Estado”, o SA seleciona a opção “Anulação de matrícula” (desistência definitiva) 

caso seja uma anulação de matrícula ou a opção “Anulação da inscrição” (desistência 

temporária) caso seja anulação de inscrição. Em seguida, coloca a data de início do pedido 

e carrega em “Gravar”. Em “Opções” do lado direito, seleciona “Produzir efeitos” e pressiona 

“Continuar” e, em seguida, “Realizar”.  

Posteriormente e ainda no GA, este acede à ficha do estudante, indica o curso que o 

estudante está a frequentar e selecionar a opção “Propinas”. O processo continua 

consoante o ciclo de estudos do curso que o estudante está a frequentar.  
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Figura 26 – Processo de Anulação de Matrícula
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3.5.11.1. Anulação de Matrícula – 2º ciclo 

 Quando o estudante pretende anular a matrícula num curso de 2º ciclo de estudos o 

processo ocorre de forma diferente, mediante a época em que o estudante apresenta o 

pedido a anulação (Figura 27).  

 Caso o pedido de anulação seja feia até ao final do 1º semestre, o SA, seleciona a 

exceção relativa ao mês em que deu entrada o pedido como, por exemplo, a exceção “Ex: 

1686 - Anulação da matrícula/inscrição 1º e 2º Ciclo/MI - prestações vencidas até final do 

mês de janeiro)”. Depois, indica o ano letivo, seleciona a opção “Deferida” no campo 

“Resultado” e em “Data do resultado” coloca a data da autorização do despacho pressiona 

“Continuar”.  

Para inserir novo plano de pagamento o SA seleciona “Inserir Despacho” e preenche 

os campos obrigatórios. Seleciona o plano de pagamento referente que neste caso, 

seguindo o exemplo anterior, será o plano “Anulação  da Matrícula/ Mestrado TI (até final do 

mês de janeiro) (2016/17)”. Depois pressiona “Gravar”, seleciona a opção “Produzir Efeitos” 

apresentada na coluna do lado direito e carrega em “Realizar” e em “Continuar”. 

 

Por outro lado, quando o estudante pretende anular a matrícula num curso de 2º 

ciclo de estudos após o final do 1º semestre, o estudante tem de pagar a totalidade da 

propina e, dessa forma, a exceção aplicada é a “1842 - Anulação da matrícula/inscrição 1º e 

2º Ciclo/MI - prestações vencidas até final do 1º semestre) e o plano de pagamento a inserir 

é o de “Anulação  da Matrícula/ Mestrado (até final do 1º semestre) ”. Em caso de 

reembolso de valor, o SA notifica o estudante do resultado do pedido e solicitar NIB para 

reembolsar valor excedente. Aguardar resposta e quando recebe o NIB informa a 

Tesouraria para esta proceder à devolução do dinheiro.  
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Figura 27 – Subprocesso de Anulação de Matrícula – 2º ciclo 

 

3.5.11.2. Anulação de Matrícula – 3º ciclo 

Quando o estudante pretende anular a matrícula num curso de 3º ciclo de estudos, à 

semelhança do que acontece no 2º ciclo, o processo ocorre de forma diferente, mediante a 

época em que o estudante apresenta o pedido a anulação (Figura 28). 

Assim sendo, se o estudante fizer o pedido de anulação até 90 dias úteis após a sua 

inscrição, apenas tem de pagar 25% do valor total da propina e, dessa forma, o SA aplica a 

exceção “1130 - Anulação da matrícula/inscrição 3ª Ciclo - até 90 dias após inscrição - 25% 

propina”. Em seguida, indica o “Ano letivo”, seleciona a opção “Deferida” no campo 

“Resultado”, em “Data do resultado” coloca a data da autorização do despacho e carrega 

em “Continuar”.  

Para inserir o novo plano de pagamento, o SA acede a “Despachos” e seleciona 
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“Inserir Despacho”. Depois preenche os campos obrigatórios que são apresentados, 

seleciona o plano de pagamento “Anulação /Matrícula (1º ano 1ª vez) TI (25%)” do respetivo 

ano letivo e, quando finalizado, pressiona “Gravar”. Seleciona a opção “Produzir Efeitos” 

apresentada na coluna do lado direito e carrega em “Realizar” e em “Continuar”. Para 

finalizar, o SA notifica o resultado ao estudante. 

Caso o estudante apresente o pedido 90 dias úteis após a sua inscrição é-lhe 

cobrada a totalidade da propina e, neste caso, o SA notifica o estudante que tem de pagar a 

totalidade da propina e arquiva a documentação.  

Figura 28 – Subprocesso de Anulação de Matrícula – 3º ciclo 

 

3.5.12. Regime Cotutela - 3º ciclo 

De acordo com o Regulamento de Doutoramento em Regime de Cotutela o “regime 

da cotutela aplica-se aos estudantes que, no âmbito de programas doutorais congéneres 

reconhecidos como tal pela Universidade do Porto e pela Universidade estrangeira parceira, 

frequentem esses programas doutorais sob a orientação de, pelo menos, um professor de 
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cada Universidade” (Universidade do Porto 2007, 2). 

Para o estudante frequentar um Programa Doutoral em regime de cotutela inscreve-

se em Programas Doutorais congéneres reconhecidos pela UP e pela Universidade 

Estrangeira e, posteriormente, identifica orientadores nas respetivas instituições e a pessoa 

de contacto na instituição parceira para acompanhamento deste processo (Figura 29). 

Sempre que o estudante pede informações ao SA sobre questões relacionadas com 

este regime, o SA remete para Departamento de Relações Internacionais da Reitora.  

Os Serviços Centrais da Reitoria da UP analisam a proposta concreta, isto é, o 

acordo bilateral e o programa de trabalho e enviam a proposta para a instituição parceira. A 

Instituição parceira verifica a compatibilidade com os regulamentos e legislação da 

instituição e do seu país e, quando existe concordância, a instituição envia novamente o 

acordo para Reitoria. 

 O estudante entra em contacto com orientador da UP e com a pessoa responsável 

pelos processos de cotutela da FMUP para articular a entrega da proposta para análise e 

aprovação do CC. O CC analisa a proposta e defere ou indefere a mesma. Quando 

indeferida, o CC solicita a alteração ou reformulação da proposta. Quando deferida o CC 

envia a proposta para o SA para que o Serviço envie à Reitoria cinco exemplares do 

documento (assinados pela Diretora da FMUP, Diretor do curso, orientador e estudante) e o 

ofício confirmando a aprovação do CC. 

 A Reitoria recolhe a assinatura do Reitor e envia quatro exemplares originais à 

Universidade parceira para assinatura dos seus responsáveis e, o quinto exemplar ao 

estudante para proceder também à assinatura do acordo.  

A instituição parceira após assinar envia dois exemplares originais para a Reitoria 

que remete um dos exemplares para o SA e um scan do mesmo por email. 

O SA arquiva a documentação e, quando o estudante está na outra instituição, 

acede ao GA para regularizar as propinas do estudante uma vez que no, regime de cotutela 

o estudante tem “…dispensa de pagamento de propinas correspondentes ao período de 

trabalho cumprido na outra instituição” (Universidade do Porto 2007, 3).  

Assim, no GA o SA acede à ficha do estudante, indica o curso que está a frequentar 

e seleciona a opção “Propinas”. Insere a exceção “1152 - Estudantes de doutoramento de 

programas multititulação de regime de cotutela: conforme acordo” e, em seguida, acede a 
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secção “Parametrizações”. Em “Parametrizações” seleciona a opção “Gestão de propinas” 

existente na coluna do lado esquerdo e seleciona “Propinas”. Faz a pesquisa da propina por 

“Ano letivo”; “Escola”; tipo de “Curso” (doutoramento) e “Dedicação” (tempo integral ou 

parcial). Depois pressiona o ícone “+” para inserir um plano de pagamento É aberta uma 

nova janela com vários campos para preencher, na qual o SA indica o regime (cotutela) e o 

nome do estudante no campo “Designação”, seleciona a opção “Próprio” no campo “Tipo”, 

seleciona a opção “Não” no campo “Padrão”, seleciona a opção “Sim” no campo “Válido”, 

insere a exceção “1152” e coloca o valor a 0€. 

Por fim, insere a prestação, coloca “Prestação Nula” no campo “Designação” e 

indica a data de início e de fim da prestação.  



 
 

107 
 

 

Figura 29– Processo de Regime Cotutela em Doutoramentos
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3.5.13. Suspensão da contagem dos prazos para entrega da tese - 3º ciclo 

 Um estudante pode requerer a suspensão da contagem dos prazos para a entrega e 

para a defesa da tese em caso de maternidade, doença grave e prolongada ou acidente 

grave e exercício efetivo das funções referidas no artigo 73º do Decreto-Lei nº 448/79, de 13 

de novembro (Ministério da Educação 1979). 

 Para usufruir desta suspensão o estudante entrega, presencialmente ou por email o 

requerimento (Figura 30). Com base nesse requerimento, o SA elabora despacho, envia 

para a Direção do SA que emite parecer e, em seguida, envia para a Direção da FMUP para 

tomar conhecimento. Posteriormente, o despacho é enviado pelo SA ao CC para este tomar 

conhecimento. O SA recebe do CC o requerimento e envia para a Reitoria que analisa e 

defere ou indefere o pedido. 

 Caso o pedido seja indeferido, o SA notifica o estudante e informa sobre o direito à 

audiência prévia e se, após os 10 dias de audiência prévia o pedido se mantiver indeferido o 

SA arquiva a documentação.  

Caso o pedido seja deferido, o SA acede ao GA, entra na secção “Área de Tarefas” 

e carrega em “Inserir Despacho”. É apresentada uma janela na qual o SA segue os 

seguintes passos: seleciona a opção “Alteração de situação” em “Tipo de despacho”, indica 

o “Ano letivo” da anulação/inscrição e, a data do pedido, seleciona a “Escola”, coloca o 

nome do “Estudante”, altera o “Estado” para “Suspenso”, coloca na “Data de início” a data 

do pedido e pressiona “Gravar”. Em “Opções” do lado direito seleciona “Produzir efeitos” e 

carrega em “Continuar”. Depois acede à ficha do estudante, indica o curso que o estudante 

está a frequentar e seleciona a opção “Propinas”. Aplica ao estudante a exceção “1143 - 

Período de suspensão da contagem dos prazos para entrega da tese nos termos do 

Regulamento dos Terceiros Ciclos”, indica o ano letivo e coloca “Deferida” no campo 

“Resultado”. Em “Data do resultado” coloca a data da autorização do despacho e pressiona 

“Continuar”.  

Depois para inserir um plano próprio acede à secção “Parametrizações”. Em 

“Parametrizações” opta por “Gestão de propinas” e, em seguida, seleciona “Propinas”. 

Pesquisa a propina indicando o “Ano letivo”, a “Escola”, o tipo de “Curso” (doutoramento) e 

o tipo de “Dedicação” (tempo integral ou parcial) e depois de selecionada carrega no ícone 

“+” para inserir plano de pagamento. Com este passo é apresentada uma janela na qual o 

SA coloca “Suspensão de prazos” e o nome do estudante no campo “Designação”, 

seleciona a opção “Próprio” no campo “Tipo”, seleciona a opção “Não” no campo “Padrão”, 

seleciona a opção “Sim” no campo “Válido”, insere a exceção “1143” e coloca o valor 
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calculado com isenção do período da suspensão. Depois, insere uma prestação. Na 

inserção da prestação preenche o campo “Descrição” e coloca data de início e de fim.  O 

último passo é inserir despacho e, para isso, o SA acede à seção “Área de Tarefas” e 

pressiona a opção “Inserir Despacho”. No campo “Tipo de despacho” seleciona a opção 

“Alteração de propina”, coloca o “Ano letivo” da anulação/inscrição e a data do pedido, 

seleciona a “Escola”, coloca o nome do “Estudante” e data de início do pedido, seleciona o 

plano “Suspensão de prazos (nome do estudante)” e carrega em “Gravar”. Por fim, em 

“Opções” lado direito seleciona “Produzir efeitos” e pressiona “Continuar”. 
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Figura 30 – Processo de Suspensão da Contagem dos Prazos para Entrega da Tese – 3º ciclo 
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3.5.14. Transferência de Verbas entre Programas Doutorais 

 Quando um estudante se inscreve em UC’s de outro ciclo de estudos no SIGARRA, 

o SA notifica o Diretor do Programa Doutoral correspondente às UC’s que o estudante se 

pretende inscrever para emitir um parecer sobre o pedido (Figura 31). 

 Caso o estudante envie um email a solicitar a inscrição, é o SA que procede à 

inscrição do estudante e, para isso, o SA acede ao SIGARRA e seleciona “Pesquisa”. Em 

“Pesquisa” indica a opção “Estudantes” e, na coluna do lado direito pressiona 

“Administração das inscrição em unidades curriculares (ano letivo)”. Em “Inscrições” opta 

por “Inscrições de um estudante” e, em seguida, pressiona “Aceder às inscrições”. Em 

“Opções”, seleciona “Incluir unidade curricular” e indica o “Âmbito” em que pretende incluir a 

UC, pressiona “Submeter”, seleciona a UC pretendida e aciona “Seguinte”. Depois 

seleciona a UC e carrega em “Submeter” novamente.  

 Após a inscrição do estudante nas UC’s pretendidas o SA notifica o Diretor do 

Programa Doutoral, por email, preferencialmente com conhecimento do secretariado, que o 

estudante se pretende inscrever naquelas UC’s. O Diretor do curso emite parecer sobre o 

pedido e, quando o SA obtém resposta, acede ao SIGARRA.   

 Cumpre-se os passos anteriormente referido até a opção “Administração das 

inscrição em unidades curriculares (ano letivo)”. Depois, em Listagens, o SA seleciona 

“Inscrições condicionais em unidades curriculares” e, em “Inscrições condicionais em 

unidades curriculares  da FMUP” carrega na lupa do estudante. Seleciona “Alterar o estado 

da inscrição em UC’s” e, quando indeferido, seleciona a opção “Anular”, caso contrário, 

seleciona a opção “Validar”. Quando validada, o SA notifica, por email, o Diretor do 

Programa Doutoral que o estudante está inscrito e que será transferido 27,5€ por ECTS e 

comunica à Tesouraria para proceder à transferência do valor. 
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Figura 31 – Processo de Transferência de Verbas entre Programas Doutorais 

 

3.5.15. Requerimentos online 

 Atualmente, a FMUP só dispõe dois requerimentos que podem ser geridos via 

online, pelo SIGARRA, nomeadamente o requerimento de estatuto Trabalhador-Estudante e 

o requerimento de Inscrição em exames.  

 

3.5.15.1. Estatuto Trabalhador-Estudante 

A gestão do Requerimento de Estatuto Trabalhador-Estudante online é feita através 

do SIGARRA (Figura 32). Para tal, o SA acede ao separador “Departamentos” e indica a 

opção “Não Académicos”. Depois, seleciona “Serviço Académico” e em “Requerimentos 

(global)”, faz a pesquisa dos requerimentos em curso.  Analisa o requerimento do estudante 

e, posteriormente, acede ao link da notificação no fundo da página e pressiona 

“Responder”.  

Quando a informação contida no requerimento é insuficiente, o SA seleciona a 

opção “Informação Insuficiente” e notifica estudante, através de “Observações”, para que 

este adicione a informação que falta e aguarda resposta.  

Quando o processo está devidamente instruído, o SA carrega em “Tratada” e notifica 

o estudante em “Informação dos serviços académicos (para seguir com Tratada)”, 
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assinando com as iniciais do colaborador responsável pelo processo. Depois, aciona a 

opção “Registar Resposta” que, quando concluído com aprovação, gera despacho no GA e 

carrega em “Continuar”. Acede a “Notificações” e Volta a selecionar o processo. Carrega no 

link das notificações pendentes no fundo da página (comunicação de informação completa) 

e pressiona “Responder”. Para confirmar a informação contida no processo o SA aciona a 

opção “Aprovar” e, em seguida carrega em “Registar resposta”. Depois, para encaminhar o 

processo à Direção do SA acede a “Processamento Manual”, seleciona o processo e 

carrega em “Desbloquear processo” e, de seguida, em “Continuar”. Fica a aguardar 

aprovação da Direção do SA e, depois de deferido ou indeferido pela Direção, acede ao GA. 

No GA entra na secção “Área de Tarefas”, pesquisa os despachos a executar e 

seleciona a opção “Produzir efeitos”. 

Volta a aceder ao SIGARRA e, quando aparece “Resposta a Requerimento”, entra 

no processo. Acede ao link das notificações pendentes no fundo da página e carrega em 

“Responder”. Na resposta, insere a data da deliberação, no campo “Resultado” coloca 

“Deferido” ou “Indeferido” e insere a “Informação final”. Em “Resposta” seleciona a opção 

“Tratada”, aciona “Registar resposta” e pressiona “Continuar”. Depois, acede à notificação 

com o assunto “Comunicação resposta a requerimento” e ao link em notificações 

pendentes. Aqui, de forma sequencial, pressiona “Responder”, “Aprovar”, “Registar 

resposta” e “Continuar”. 

Por fim, no GA, faz pesquisa de “Despachos”, entra no despacho do estudante e em 

“Opções” do lado direito seleciona “Produzir efeitos”. 
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Figura 32 – Processo de Requerimento online para Estatuto Trabalhador-Estudante 
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3.5.15.2. Inscrição em Exames 

 A inscrição em exames pode também ser requerida pelo estudante através do 

sistema de informação.  

 Para a resolução deste pedido, o SA acede ao SIGARRA. No separador 

“Departamentos” o SA seleciona a opção “Não Académicos” e, consequentemente em 

“Serviço Académico” (Figura 33). Carrega em “Requerimentos (global)” e faz a pesquisa dos 

requerimentos em curso. Analisa o requerimento do estudante, acede ao link da notificação 

no fundo da página e pressiona “Responder”. Nesta fase, o SA analisa as épocas a que o 

estudante se pretende inscrever e as UC’s.   

 O resultado desta análise compreende três tipos de resposta diferente: “Concluir 

com Aprovação”, “Informação Insuficiente” ou “Recusado”. Quando informação é 

insuficiente o SA notifica o estudante através de “Observações” para este adicionar a 

informação que falta e aguarda a informação em falta. Por outro lado, quando o processo é 

“Recusado” o SA notifica o estudante também em “Observações” e processo termina.  

Caso está bem instruído, o SA seleciona a opção “Concluir com Aprovação” e 

notifica o estudante em “Informação final” (para seguir com concluir com Aprovação), 

assinando com suas iniciais do colaborador responsável pelo processo. Depois carrega em 

“Registar Resposta” para gerar despacho no GA e pressiona “Continuar”. Seguidamente, 

acede ao GA e pesquisa “Despachos”. Entra no despacho do estudante e seleciona 

“Produzir efeitos”. 

Figura 33 - Processo de Requerimento online para Inscrição em Exames 
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3.5.16. Anulação/Alteração da Inscrição em UC’s  

 Um pedido de anulação/alteração da inscrição em UC’s pode ser feito dentro do 

prazo ou fora do prazo, fazendo com que este processo seja executado de forma diferente, 

consoante o prazo.  

Por outro lado, a não abertura da edição implica também a anulação/alteração da 

inscrição em UC’s. Contudo, a execução deste processo também se revela diferente dos 

dois anteriormente referidos. Assim, o Processo de Anulação/Alteração da inscrição em 

UC’s é composto por três subprocessos: Subprocesso de Anulação/Alteração da inscrição 

em UC’s dentro do prazo, Subprocesso de Anulação/Alteração da inscrição em UC’s fora do 

prazo e Subprocesso de Anulação/Alteração da inscrição em UC’s fora do prazo sem 

requerimento do estudante - não abertura da edição. 

 

3.5.16.1. Anulação/Alteração da Inscrição em UC’s Dentro do Prazo 

O pedido de anulação/alteração da inscrição em UC’s dentro do prazo é feito pelo 

estudante, presencialmente ou por email, no SA (Figura 34). Para efetuar este pedido, o SA 

acede ao SIGARRA e, após entrar no separador “Pesquisa”, seleciona a opção 

“Estudantes”. Em seguida acede a “Administração das inscrições em unidades curriculares 

(ano letivo)” e, em “Inscrições”, seleciona “Inscrições de um estudante”. Coloca o número do 

estudante e carrega em “Aceder às inscrições”. Para inscrever o estudante numa UC, o SA 

assinala a caixa de seleção que lhe está associada. Em caso de anulação o SA desassinala 

a caixa de seleção que está associada à UC que se pretende anular e carrega em 

“Seguinte”. Depois, aciona “Imprimir o Boletim de inscrição”, disponível nas opções do lado 

direito no menu "Documentos" e consulta o Percurso académico para confirmar o correto 

registo das inscrições, disponível nas opções do lado direito no menu "Consultas". Por fim, 

o SA notifica o estudante por email e arquiva a documentação.   
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Figura 34 – Subprocesso de Anulação/Alteração da Inscrição em UC’s Dentro do 

Prazo 

 

3.5.16.2. Anulação/Alteração da Inscrição em UC’s Fora do Prazo 

Quando o estudante pretende anular/alterar a inscrição em UC’s fora do prazo este 

apresenta no SA, presencialmente ou por email, um requerimento (Figura 35).   

 O SA acede ao GA e entra na secção “Área de Tarefas” para “Inserir Despacho”. É 

apresentad um janela na qual o SA seleciona a opção “Inscrição ou anulação em unidades 

curriculares“ no campo “Tipo de despacho”, coloca o “Ano letivo”, a “Data” do pedido; a 

“Escola”; o nome do “Estudante”, a “Data” da inscrição; indica o motivo da alteração no 

campo “Exposição”; insere a data de deliberação. Depois, no campo “Anulação/Alteração de 

Unidades Curriculares“, em “Estado”, seleciona a opção “Anulada” na UC que pretende 

anular e, no campo “Inscrição em Unidades Curriculares”,  insere a UC a que o estudante 

se pretende inscrever. 
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 Em seguida, pressiona o ícone “+” para adicionar a UC. Carrega em “Gravar”, em 

“Opções” lado direito, seleciona “Produzir efeitos” e aciona “Continuar”. 

 Por fim, o SA notifica o estudante por email e arquiva a documentação.  

Figura 35 – Subprocesso de Anulação/Alteração da Inscrição em UC’s Fora do Prazo 

 

3.5.16.3. Anulação/Alteração da Inscrição em UC’s Fora do Prazo Sem Requerimento 

do Estudante - Não Abertura da Edição 

 A não abertura da edição de um curso após a inscrição do estudante nas suas UC’s 

implica anular/alterar a inscrição nestas UC’s fora do prazo. Trata-se, portanto, de uma 

anulação administrativa que não exige a apresentação de um requerimento por parte do 

estudante (Figura 36).   

 Desta forma, o SA acede ao GA, entra na secção “Área de Tarefas” e carrega em 

“Inserir Despacho”. Aparece uma lista de campos na qual o SA, em “Tipo de despacho”, 

seleciona a opção “Inscrição ou anulação em unidades curriculares ”. Em seguida, coloca o 

“Ano letivo” e a “Data” do pedido e da inscrição. Depois seleciona a “Escola” e indica o 

nome do “Estudante”. Em “Exposição” coloca o motivo da alteração e indica a data de 

deliberação. No campo “Anulação/Alteração de Unidades Curriculares“, em “Estado” 

seleciona a opção “Anulada Administrativamente” na UC ou UC’s que pretende anular e, no 
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campo “Inscrição em Unidades Curriculares”  insere a UC ou UC’s pretende inscrever o 

estudante.  

Para finalizar, carrega no ícone “+” para adicionar a UC, depois pressiona “Gravar” 

e, em “Opções” lado direito, seleciona “Produzir efeitos”. Por fim, notifica o estudante por 

email e arquiva a documentação.  

Figura 36 - Subprocesso de Anulação/Alteração da Inscrição em UC’s Fora do Prazo 

Sem Requerimento do Estudante - Não Abertura da Edição 

 

 

3.5.17. Relevação de Faltas 

Sempre que um estudante pretende relevar faltas entrega, presencialmente, um 

requerimento no SA (Figura 37). O Regulamento pedagógico da FMUP prevê que a 

relevação de faltas por casos omissos deve ser posta à consideração da Direção. Por 

decisão da mesma, a relevação destas faltas apenas é considerada quando o estudante 

atinge 25% de faltas injustificadas. 

Deste modo, quando chega um pedido de relevação de faltas por casos omisso ao 

SA, o SA solicita, por email, a informação sobre o absentismo do estudante ao(s) regente(s) 

da UC. Se a informação prestada não for suficiente para calcular o absentismo do 

estudante, o SA solicita mais informação até obter a percentagem correta do absentismo. 
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Quando esclarecido ou, no caso das faltas estarem contempladas no regulamento, o SA 

elabora o despacho que é, posteriormente, enviado à Direção do SA para emissão de 

parecer e depois para a Direção da FMUP que deferimento ou indeferimento do pedido.  

Se o pedido for indeferido, o SA notifica o estudante e informar direito à audiência 

prévia e, se após os 10 dias úteis de audiência prévia o resultado se mantiver a 

documentação é arquivada. Caso o pedido seja deferido, o SA informa o regente da UC 

com conhecimento ao estudante e arquiva a documentação.  

Figura 37 – Processo de Relevação de Faltas 

 

3.5.18. Abertura de Inscrição em Exames 

 A abertura de inscrição em exames é feita no sistema de informação e pode ser 

aplicada para duas épocas diferentes. Assim, este processo contém dois subprocessos: o 

Subprocesso de Abertura de inscrição em exames para Época Normal e de Recurso e o 

Subprocesso de Abertura de inscrição em exames para Época Especial.  

3.5.18.1 Época Normal e de Recurso 

 Os prazos de inscrição para a Época Normal e para a Época de Recurso são 

definidos pela Reitoria (Figura 38). Depois de definidas estas épocas pela Reitoria o SA 

define os prazos de melhoria tanto para a Época Normal como para a Época de Recurso. 

Para isso, o SA acede ao GA e entra na secção “Parametrizações”. Depois seleciona a 

opção “Gestão de Épocas de Avaliação” e, em seguida, seleciona “Períodos de 
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Funcionamento”. 

Quando os prazos que o SA pretende abrir são para melhoria da Época Normal, 

este seleciona a opção “Normal” no campo “Tipo de Época”. Caso o SA pretenda abrir 

prazos para melhoria da Época de Recurso, seleciona a opção “Recurso” no campo “Tipo 

de Época”. Feita esta seleção, o SA carrega no ícone “+” para inserir prazos de inscrição. 

Abre uma janela na qual o SA seleciona a opção “Melhoria” no campo “Finalidade”, coloca a 

data de início e fim da inscrição, seleciona “Para melhoria da classificação” em 

“Emolumento” e aciona “Gravar”. 

 

Figura 38 – Subprocesso de Abertura de Inscrição em Exames de Época 

Normal e de Recurso 

 

3.5.18.2. Época Especial 

Os prazos de Época Especial de conclusão são também definidos após a definição 

dos prazos de inscrição para a Época Normal pela Reitoria (Figura 39).  

A abertura de inscrição em exames de Época Especial pode contemplar dois tipos: 

Especial de conclusão e Exames ao abrigo de estatutos especiais. 

 Assim, o SA seleciona “Especial de conclusão” em “Tipo de Época” e depois carrega 

no ícone “+” para inserir prazos de inscrição. Nesta fase coloca o nome da “Escola”, o “Ano 

letivo”, seleciona “Especial de Conclusão” em “Tipo de Época” e coloca “Especial de 

Conclusão” no campo “Nome”. 

Para definir prazos de Exames ao abrigo de estatutos especiais, o SA seleciona a 

opção “Exames ao abrigo de estatutos especiais” em “Tipo de Época” e carrega em “+” para 

inserir prazos de inscrição. Em seguida coloca o nome da “Escola”, o “Ano letivo”, seleciona 

“Exames ao abrigo de estatutos especiais” em “Tipo de Época” e indica o tipo de estatuto no 

campo “Nome” como, por exemplo, Trabalhador-Estudante.  
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Depois de preenchidos estes campos para ambas situações, o SA coloca a data de 

início e fim da inscrição, seleciona a opção “Não” em “Sem dívidas” (a inscrição em exame 

pode ser feita mesmo que o estudante tenha dívidas) e pressiona “Gravar”.  

 

Figura 39 – Subprocesso de Abertura de inscrição em exames de Época 

Especial 

 

3.5.19. Provas Académicas de Mestrado 

O Processo de Provas Académicas de Mestrado é um processo complexo e faseado 

e, como tal, cada uma das fases do processo equivale a um subprocesso. 

3.5.19.1. Subprocesso de Provas Académicas de Mestrado- 1ª fase 

Para realizar a prova académica de Mestrado, o estudante preenche, no SA, um 

formulário de pedido de admissão a provas e apresenta em dois CD’s os seguintes 

documentos obrigatórios: versão definitiva da dissertação, trabalho de projeto ou relatório 

de estágio, parecer do orientador (em CD e em papel), parecer do(s) coorientador(es) (em 

CD e em papel), declaração de divulgação (a fornecer pelo Serviço Académico) e currículo.  

(Figura 40). 

O SA confirma a conclusão da especialização, verifica o pagamento das propinas e 

a documentação obrigatória, informa a data da reunião de CC e abre o processo de 

Renovação de inscrição (Ver processo de Matrícula/Renovação da Inscrição) para que o 

estudante se inscreva no ano letivo da admissão a provas. Posteriormente, o SA envia ao 

Diretor do Mestrado, com conhecimento do secretariado do CC, o formulário para proposta 

da constituição do júri e, por fim, envia a documentação para a reunião do CC. 
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Figura 40- Subprocesso de Provas Académicas de Mestrado- 1ª fase 

 

3.5.19.2. Subprocesso de Provas Académicas de Mestrado- 2ª fase 

A segunda fase deste processo inicia-se quando o Diretor de Mestrado envia a 

proposta da constituição do júri preenchida para o CC que, por sua vez, envia a proposta ao 

SA (Figura 41).  

O SA, após receber a proposta pelo CC, elabora o despacho de nomeação do júri e 

entrega a nomeação de júri ao Subdiretor da FMUP. O Subdiretor assina e, posteriormente, 

o SA elabora as convocatórias que são depois entregues à Direção do SA para assinar. 

Quando as convocatórias estão assinadas, o SA envia-as a todos os membros do júri e ao 

estudante, juntamente com despacho da nomeação do júri e, na existência de um membro 

do júri externo, o SA envia uma notificação ao Presidente da instituição externa. 

Seguidamente, o SA envia a cada membro do júri um exemplar da dissertação e ao 

Diretor do curso a convocatória, o exemplar da dissertação e a minuta da marcação das 

provas. O Diretor do curso preenche a minuta e envia para o SA. O SA arquiva os 

documentos enviados em formato digital. 
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Figura 41- Subprocesso de Provas Académicas de Mestrado- 2ª fase 

 

3.5.19.3. Subprocesso de Provas Académicas de Mestrado- 3ª fase 

 Na terceira fase deste processo o Diretor do curso reserva a sala onde se vai 

realizar a prova através do SIGARRA (Figura 42). O SA confirma a reserva de sala no 

SIGARRA e redige o edital que é posteriormente enviado a todos os membros do júri, ao 

Gabinete de Comunicação e Imagem e à Iconografia. 

Depois o SA entrega o edital ao assistente operacional dos serviços de manutenção 

preparação da sala e arquiva-o na pasta digital do estudante. Por fim, compete ao SA afixar 

o edital publicamente em lugares estilo. 

Figura 42 - Subprocesso de Provas Académicas de Mestrado- 3ª fase 
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3.5.19.4. Subprocesso de Provas Académicas de Mestrado- 4ª fase  

Na quarta e última fase do processo de Provas Académica de Mestrado, o SA redige 

o template da ata e dos boletins de voto e prepara o histórico curricular do estudante (Figura 

43). 

 Mais tarde, o estudante realiza a prova e, após a mesma, o SA, juntamente com os 

membros do júri realizam a reunião de júri, assinam a ata.  

Depois o SA acede ao GA para lançar a classificação da dissertação e concluir o 

diploma.  

Em seguida, acede ao módulo Projetos/Dissertações/Teses (PDT) do SIGARRA e 

atribui a proposta de dissertação, insere os dados relativos à prova, nomeadamente, a data, 

a hora, o júri e o presidente. Depois insere o título e os documentos obrigatórios que 

constam no CD entregue pelo estudante e confirma a entrega. 

Figura 43 - Subprocesso de Provas Académicas de Mestrado- 4ª fase 
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3.5.20. Provas Académicas de Doutoramento 

 À semelhança do processo de Provas Académicas de Mestrado, o processo de 

Provas Académicas de Doutoramento, pela sua complexidade, divide-se em cinco 

subprocessos que são descritos nos subpontos seguintes.  

3.5.20.1. Subprocesso de Provas Académicas de Doutoramento- 1ª fase 

 Na primeira fase deste processo (Figura 44), o estudante preenche e entrega 

presencialmente o formulário de pedido de admissão a provas e apresenta, em dois CD’s os 

seguintes documentos obrigatórios: versão provisória da tese; currículo, resumo (versão em 

inglês e português – caso não estejam incluídos na tese); artigos científicos (mínimo dois) 

publicados em revistas de circulação internacional, com fator de impacto, ou comprovativos 

da aceitação para a publicação; parecer do orientador (em CD e em papel); parecer do(s) 

coorientador(es) (em CD e em papel); declaração de autorização de arquivo e de eventual 

publicação (a fornecer pelo SA da FMUP) (em CD e em papel); fotocópia do Bilhete de 

Identidade ou Cartão de Cidadão (em CD e em papel).  

 O SA verifica o relatório da Reunião-Entrevista, o título e a equipa de orientação. 

Depois confirma a conclusão do curso de doutoramento e, no caso do curso ser 

Neurociências, o SA verifica os resultados das UC’s nos 2º, 3º, 4º anos curriculares. 

 Posteriormente, o SA verifica o pagamento das propinas, a documentação 

obrigatória e a autoria dos dois artigos científicos entregues pelo estudante. 

Após informar a data da reunião de CC, o SA verifica o registo de creditação no GA 

para estudantes transferidos de Doutoramento /pré-Bolonha e abre o processo de 

Renovação de inscrição para que o estudante se possa inscrever no ano letivo da admissão 

a provas. Depois envia um exemplar da tese e os artigos publicados ao técnico superior da 

Biblioteca responsável pela avaliação dos critérios para atribuição da qualificação da 

Distinção e, em seguida, o formulário para proposta da constituição do júri ao Diretor do 

Programa Doutoral, com conhecimento do secretariado do CC,  

Para finalizar, dois dias após a receção da documentação, o SA envia a mesma ao 

estudante para a reunião do CC. 
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Figura 44 - Subprocesso de Provas Académicas de Doutoramento- 1ª fase 



 
 

128 
 

 3.5.20.1.1. Apresentação de Autoproposta de Tese de Doutoramento 

A primeira fase do processo de Provas Académicas de Doutoramento pode variar 

caso o candidato pretenda apresentar uma autoproposta para a tese (Figura 45). 

Neste caso, o candidato apresenta um requerimento no SA, por correio ou 

presencialmente instruído com os seguintes documentos: tese, currículo e parecer de dois 

especialistas da área sobre o currículo e a adequação aos objetivos dos terceiros ciclos de 

estudo. 

Depois, num prazo de dois dias úteis, o SA envia a documentação ao CC e, quando 

aprovado, envia ao SA.  

O SA regista o candidato no GA, cria um concurso em regime de ingresso de 

autoproposto no GA e insere o candidato.  

Os candidatos autopropostos não são pesquisáveis n sistema de informação logo, 

para aceder à sua ficha, é necessário aceder à ficha de outro estudante e trocar o número 

de estudante pesquisado pelo número do estudante autoproposto que aparece no link da 

página SIGARRA 

Posteriormente, no SIGARRA, o SA cria o estudante pressionando o URL “Criar 

estudante” e, em seguida, cria o emolumento manualmente, no valor de 2750€. Depois 

solicita ao HelpDesk o login e a password do candidato para o mesmo proceder ao 

pagamento do emolumento estabelecido.  

Quando o pagamento é feito, o SA envia, em primeiro lugar, ao técnico superior da 

Biblioteca responsável pela avaliação dos critérios para atribuição da qualificação da 

Distinção um exemplar da tese e artigos publicados e o formulário para proposta da 

constituição do júri ao Diretor do Programa Doutoral, com conhecimento do secretariado do 

CC. 

Por fim, o SA envia a documentação do candidato para a reunião do CC e, a partir 

daqui, o processo de Provas Académicas de Doutoramento ocorre de igual forma, quer seja 

autoproposto quer não. 
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Figura 45- Apresentação de Autoproposta de Tese de Doutoramento 

 

3.5.20.2. Subprocesso de Provas Académicas de Doutoramento- 2ª fase 

 Na segunda fase deste processo, o Diretor do curso envia ao CC a proposta da 

constituição do júri já preenchida e, por sua vez, o CC envia a proposta ao SA (Figura 46).  

Entretanto, o SA recebe o score via email, feito pelo técnico superior da Biblioteca 

responsável pela avaliação dos critérios. Posteriormente, elabora o despacho de nomeação 

do júri que é enviado à Reitoria, por email, para homologação. 

Após a Reitoria enviar o despacho homologado da nomeação do júri ao SA, o 

mesmo elabora a nomeação homologada do júri que, quando terminada, é envia à Direção 

da FMUP para assinar. Depois redige as convocatórias/ofícios da nomeação do júri e 

entrega-as à Direção do SA para assinar. Quando assinadas, o SA envia a todos os 

membros do júri e ao estudante o despacho e a convocatória/oficio e, na existência de um 

membro do jurí externo, o SA notifica o Presidente da instituição externa. Por fim, o SA 

envia, por correio externo, para cada membro um exemplar da tese, o currículo e o score e 

arquiva os documentos enviados em formato digital. 
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Figura 46- Subprocesso de Provas Académicas de Doutoramento- 2ª fase 

 

3.5.20.3. Subprocesso de Provas Académicas de Doutoramento- 3ª fase 

 A terceira fase do Processo de Provas Académicas de Doutoramento inicia-se com o 

agendamento da primeira reunião por parte do Diretor do curso (Figura 47). O Diretor do 

curso envia a marcação da primeira reunião à Direção da FMUP para que a Direção envie a 

marcação ao SA.  

O SA comparece à 1ª reunião de júri e elabora uma ata que é assinada pelo 

presidente do júri e pela secretária. Quando assinada, o SA arquiva ata e envia um email ao 

estudante a solicitar a versão definitiva da tese que consiste em dois exemplares da tese 

em papel e um exemplar em CD. Além disso, informa, através de uma hiperligação para o 

SIGARRA, as orientações da tese (modelo capa, modelo CD, declaração da divulgação, 

parecer do orientador e a obrigatoriedade da tese conter o júri nomeado para a prova). A 

última tarefa é a redação do edital.  
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Figura 47- Subprocesso de Provas Académicas de Doutoramento- 3ª fase 

 

3.5.20.4. Subprocesso de Provas Académicas de Doutoramento- 4ª fase 

 Após o envio do email a solicitar a versão definitiva da tese, o estudante tem um 

prazo máximo de 30 dias para entregar versão definitiva (Figura 48). 

 Quando recebida a versão definitiva, o SA insere no SIGARRA, através do módulo 

Projetos/Dissertações/Teses, a tese, o resumo e a constituição do júri. Depois, envia o 

edital a todos os membros do júri, por email, e informa sobre a possibilidade de consulta da 

versão definitiva através de link e fornecendo as credenciais de acesso. Quando existe um 

membro do júri externo à UP, o SA envia-lhe as credenciais temporárias ou, caso já tenha 

estado presente numa prova, o SA pede ao HelpDesk as credenciais anteriormente 

utilizadas. 

 Em seguida, o SA envia o edital ao Gabinete de Comunicação e Imagem, à 

Icnografia e ao Secretariado da Direção e entrega o edital ao assistente operacional dos 

serviços de manutenção preparação da sala. 

 Finalmente, o SA arquiva o edital na pasta do estudante e afixa o edital 

publicamente em lugares estilo. 
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Figura 48 - Subprocesso de Provas Académicas de Doutoramento- 4ª fase 

 

3.5.20.5. Subprocesso de Provas Académicas de Doutoramento- 5ª fase 

 Na quinta e última fase deste processo, o SA redige o template da ata e os boletins 

de voto e prepara o histórico curricular do estudante para, em seguida, o estudante realizar 

a prova (Figura 49). 

Após a realização da prova, o SA e os membros do júri realizam a reunião de júri e 

ambos assinam a ata. A seguir, o SA acede ao SIGARRA e entra no módulo 

Projetos/Dissertações/Teses para inserir os dados relativos à prova, nomeadamente a data 

da 1ª reunião, a data da prova, a hora e a classificação. No preenchimento destes dados 

aparece uma secção sobre a divulgação da tese. Assim, caso o estudante não autorize a 

divulgação o colaborador do SA seleciona a opção “Não Divulgar”, caso contrário, seleciona 

a opção “Divulgar”.  

Depois de inseridos os dados no SIGARRA, acede ao GA para lançar a classificação 

e concluir o diploma do estudante. Ainda no GA o SA verifica se os dados (dados pessoais, 

creditações, número mínimo de ECTS, título da tese e data de conclusão) para o 

suplemento ao diploma estão corretos. 

Posteriormente, envia a ata à Reitoria e arquiva a documentação na pasta do 

estudante e na pasta própria do arquivo físico. 

Por fim, preenche a plataforma de Registo Nacional de Teses e Dissertações 

(RENATES) e envia a tese para a Biblioteca da FMUP e a cópia da declaração de 
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autorização de divulgação.  

Figura 49- Subprocesso de Provas Académicas de Doutoramento- 5ª fase 

 

3.5.21. Entrega de Relatórios - 3º ciclo 

De acordo com n.º 4 do artigo 6.º do Regulamento Geral dos Ciclos de Estudos 

conducente ao grau de Doutor da FMUP a “prossecução do trabalho experimental depende 

da renovação anual da inscrição no Programa Doutoral, instruída com relatório de 

progresso elaborado pelo estudante de doutoramento e informação do orientador e co-

orientador(es), caso existam, sob a evolução dos trabalhos” (Universidade do Porto 2009, 

5). 

Deste modo, a entrega destes relatórios é feita após a conclusão do curso, ou seja, 

a partir da renovação da inscrição no 2º ano. No entanto, este processo é excetuado de 

forma diferente para o 2º ano, 3º ano e anos subsequentes. Nos subpontos seguintes são 

detalhados os processos consoante o ano da renovação da inscrição.  

3.5.21.1. Entrega de relatórios e Renovação da Inscrição no 2º ano 

 Após a conclusão do curso, no período definido para a inscrição no 2º ano de 

Doutoramento, conhecida como Inscrição Definitiva (Figura 50) o estudante entrega 

presencialmente no SA o projeto de tese instruído com os seguintes documentos: currículo; 

parecer da Comissão Científica do Programa Doutoral; declaração de aceitação do 

orientador(es) quando exista(m), com a identificação completa (nome, grau académico, 

categoria, instituição); declaração de aceitação por parte do Diretor ou Dirigente do Serviço, 

onde será desenvolvido o trabalho de investigação a realizar pelo estudante, no âmbito da 
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tese de doutoramento; declaração de aceitação por parte da Instituição de Acolhimento 

externa à FMUP e a declaração de desenvolvimento de trabalhos de investigação, no 

âmbito da tese de doutoramento, emitida pela Comissão de Ética da Instituição onde esses 

trabalhos se vão desenvolver). Depois, preenche o boletim de inscrição definitiva como 

estudante de doutoramento. 

 Posteriormente, o SA envia o processo para o CC. O CC faz a homologação e após 

analisar todos os documentos envia novamente o processo ao SA para que este proceda ao 

registo do tema da tese no módulo Projetos/Dissertações/Teses do SIGARRA e na 

plataforma RENATES. 

Figura 50 – Processo de Entrega de Relatórios e Renovação da Inscrição no 2º ano 

 

3.5.21.2. Entrega de Relatórios e Renovação da Inscrição no 3º ano 

 Durante o prazo definido para a renovação da inscrição no 3º ano (Figura 51), o 

estudante entrega, presencialmente no SA, o relatório de progresso do trabalho 

experimental, o plano de tese apresentado na proposta de inscrição definitiva, a informação 

do orientador da evolução do trabalho, informação do(s) orientador(es) sobre a evolução 

dos trabalhos e o currículo em versão digital (CD).  De seguida, preenche o boletim de 

entrega de documentos.  

 O SA envia toda a documentação para o DAIPG para que prepare o procedimento 

da Reunião-Entrevista (reunião para avaliar o progresso do trabalho que conta com a 
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presença de dois especialistas da área e do orientador e coorientador, sempre que 

possível). Após a reunião, o DAIPG envia ao SA o relatório com parecer da mesma. 

 O SA verifica no parecer a existência de eventuais alterações da equipa de 

orientação ou do título da tese. Quando se verifica alterações, o SA altera a informação no 

módulo Projetos/Dissertações/Teses do SIGARRA e na plataforma RENATES e depois 

arquiva a documentação. Caso não se verifiquem alterações o SA apenas arquiva os 

documentos.  

Figura 51 - Entrega de Relatórios e Renovação da Inscrição no 3º ano 

 

3.5.21.3. Entrega de Relatórios e Renovação da Inscrição Subsequente - 4º ano 

 Nas Renovações das inscrições subsequentes (Figura 52), o estudante entrega 

anualmente no SA o relatório de progresso elaborado e a informação do orientador e 

coorientador sobre a evolução do trabalho. O SA envia o relatório e a informação para a 

Comissão Científica que após tomar conhecimento remete para o SA que arquiva os 

documentos.  
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Figura 52- Entrega de Relatórios e Renovação da Inscrição Subsequente - 4º ano 

 

 3.4.22. Transcrição de Registos de Estudantes de Mobilidade IN 

 A Transcrição de Registos de estudantes de mobilidade IN é um certificado que 

apresenta todas as disciplinas realizadas e os créditos ECTS correspondentes de cada uma 

bem como os créditos atribuídos conforme a escala local ou nacional (se aplicável) e as 

notas atribuídas de acordo com a escala de classificações local.  

 É da competência do Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM) 

assegurar o reconhecimento académico do trabalho desenvolvido pelos estudantes de 

mobilidade durante o período de estudos, após a apresentação da Transcrição de Registos, 

emitido pela FMUP.  

 Para a emissão da transcrição dos registos os regentes das UC’s têm de lançar as 

notas no SIGARRA (Figura 53). O GRIM verifica as notas no SIGARRA, emite o documento 

relativo à classificação do aluno e envia esse documento ao SA. O SA procede à 

transcrição de registos no GA e a Direção do SA assina o documento de transcrição de 

registos. 

 Posteriormente, o SA entrega o documento ao estudante e envia o mesmo ao GRIM.   
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Figura 53 - Transcrição de Registos de Estudantes de Mobilidade IN 

 

3.6. Processos de Gestão de Espaços 

 É da competência do Serviço Académico da FMUP prestar apoio aos órgãos 

competentes na utilização de instalações o que engloba a execução de três processos: 

Validação de Reserva de Salas, Inserção de reservas de salas para as aulas teóricas do 

MMED e Inserção de reservas de salas para exames do MMED.  

3.6.1. Validação de Reserva de Salas 

 Com o objetivo de facilitar a gestão das salas, a FMUP estabeleceu que a validação 

das reservas das salas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12 do Instituto de Pós-Graduação (IPG) é da 

responsabilidade da Direção do DAIPG e, por isso, o SA não intervém na reserva destas 

salas.  

 Já a gestão do Auditório do CIM e das salas 3 e 4 é feita apenas pelo Gabinete 

Comunicação e Imagem (GCI). Uma vez que estas salas são exclusivamente voltadas para 

a realização de eventos, estas não se encontram disponíveis no módulo de reservas do 

SIGARRA e, como tal, a sua reserva é feita diretamente no GCI, sendo obrigatório o 

preenchimento de um formulário para esse efeito. 

 Foi ainda instituído que a validação das restantes salas da FMUP, nomeadamente 

as salas Norte, Nascente, Poente, Novo A, Novo B, Clinicas 1, 2, 3 e 4 e as salas 1 e 2 do 
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Centro de Investigação Médica (CIM) é da responsabilidade da Direção do MMED, 

contando com o apoio do SA. A Aula Magna é da inteira responsabilidade do SA. 

 A reserva das salas é feita com 5 dias úteis de antecedência. Quando a reserva é 

feita após estes dias, a pessoa que pretende reservar a sala contacta o SA.  

 Assim, para validar as reservas das salas do MMED (Figura 54), o SA acede à sua 

página pessoal no SIGARRA e, em “Opções Pessoais” seleciona “Reservas de Recursos”. 

Depois indica “Auditórios e Salas de Aula”, seleciona “Grupo de Recursos” e, no campo 

“Recurso”, indica se pretende “Sala” ou “Auditório”.   

 Em “Opções”, seleciona “Horário” e carrega em “Mostrar Horário”. Neste momento, é 

exibida uma tabela de visualização semanal com os pedidos/recursos existentes. Nesta 

tabela os recursos disponíveis encontram-se sinalizados a verde, enquantoque, os recursos 

disponíveis mas que já têm um pedido de reserva, encontram-se a amarelo e os recursos 

não disponível encontram-se a vermelho. Nesta tabela é também possível verificar o 

número de recursos, os pedidos pendentes e os pedidos já validados. 

 Para visualizar os detalhes do pedido, o SA seleciona o número do pedido. Quando 

verifica que a reserva da sala é para a realização de um evento o SA contacta a pessoa que 

fez a reserva para esclarecer o pedido. Se realmente for para efeitos de evento, o SA 

cancela o pedido e informa a pessoa que a reserva deve ser feita junto do GCI.  

 Caso existia conflito de pedidos, o SA realiza uma reunião com a Direção do MMED 

para discutir alternativas. Após a decisão, o SA notifica por email a pessoa com pedido 

indeferido. 

 Para validar o pedido, o SA no campo “Resposta” seleciona “Aprovar” e aciona 

“Registar resposta”.  

 Por outro lado, para rejeitar o pedido o SA carrega no ícone da coluna “Mensagem”, 

de forma a ver os detalhes do processo, e seleciona a opção “Rejeitar”. Posteriormente, 

notifica o indeferimento por email. 
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Figura 54- Processo de Validação de Reserva de Salas 

 

3.6.2 Inserção de Reservas de Salas para as Aulas Teóricas do MMED 

 No início de cada ano letivo a Gestora Académica envia para o SA o horário com as 

aulas teóricas das UC’s do MMED, estando a distribuição das salas já previamente definida, 

isto é, o 1º ano é lecionado na sala Norte, o 2º ano na sala Poente, 3º ano na sala 

Nascente, 4º ano na sala Novo A, 5º ano na sala Novo B. 

 Após receber o horário (Figura 55), cabe ao SA inserir as reservas das salas para as 

aulas teóricas no SIGARRA. Assim, o SA acede à sua página pessoal no SIGARRA e em 

“Opções Pessoais” acede a “Reservas de Recursos”. A seguir, em “Opções” pressiona 

 “Reserva Avançada” e seleciona a opção “Auditórios e Salas de Aula”. Posto isto, seleciona 

o auditório/sala que se pretende reservar e preenche as datas conforme o calendário 

escola, as horas e a duração de cada aula e seleciona o tipo de periodicidade. Para 

finalizar, carrega em “Submeter” e, no campo “Motivo”, indica o tipo de reserva (aula ou 

evento), a UC, o tipo de aula (teórica) e o ano. Para finalizar carrega em “Confirmar”.  
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Figura 55 – Processo de Inserção de Reservas de Salas para as Aulas Teóricas do 

MMED 

3.6.3. Inserção de Reservas de Salas para Exames do MMED 

 No início de cada ano letivo, a Gestora Académica envia para SA o calendário com 

as datas, as horas e as salas de cada exame do MMED para que o SA insira as reservas 

das salas no SIGARRA (Figura 56).  

 Para isso, o SA acede à sua página pessoal no SIGARRA e em “Opções Pessoais” 

acede a “Reservas de Recursos”. Depois, seleciona a opção “Auditórios e Salas de Aula” e 

indica o auditório que se pretende reservar. Insere a data, a hora e duração da reserva e 

pressiona “Submeter”. No campo “Motivo” indica o tipo de reserva (exame), a UC e a época 

(normal, de recurso ou especial) e carrega em “Confirmar”.  

 

Figura 56 – Processo de Inserção de Reservas de Salas para Exames do MMED 
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4 - Análise dos Processos AS IS  

 Em cumprimento do clico de BPM proposto por Cruz (2008), após a documentação e 

desenho dos processos no seu estado atual, segue-se a análise, o redesenho, a modelação 

e criação do novo processo. Deste modo, ao longo deste capítulo é feita a descrição da 

análise ao estado atual dos processos existentes. Desta análise surgiram soluções gerais e 

melhorias nos processos que são também apresentadas no decorrer deste capítulo.  

 

4.1. Identificação dos Tempos  

 Com o levantamento e mapeamento do estado atual dos processos do SA da FMUP 

pretendeu-se identificar os intervenientes de cada processo, as tarefas de cada um, a 

sequência das tarefas, os tempos médios de execução de cada uma, os sistemas de 

informação e os recursos informacionais utilizados. 

 A análise individual dos processos mapeados permitiu detetar obstáculos, falhas de 

interação em determinados processos, assim como identificar tarefas redundantes e de 

baixo valor agregado.  

 Contudo, um dos principais constrangimentos desta análise passou pela tentativa de 

identificação dos tempos médios da execução de tarefas. 

 Desde dezembro de 2016, o SA utiliza um ficheiro Excel no qual os seus 

colaboradores registam dados sobre os processos que executam. O ficheiro Excel contém 

os seguintes tópicos de preenchimento: número da ordem do processo, mês, ano, gestor do 

processo (sigla), catálogo de serviços principal, subpasta do catálogo de serviço, formato, 

data de receção, nome do estudante, número do estudante, curso do estudante, data de 

elaboração de informação, data de envio para despacho, data de receção do despacho e 

data da notificação final. 

 Apesar deste ficheiro fornecer informação sobre o trabalho do SA, este revela-se 

insuficiente na identificação dos tempos. Por um lado, não refere o nome processo em 

questão, apenas faz referência ao catálogo de serviços. Por outro lado, o ficheiro não 

contém fórmulas que permitam calcular os dias entre a execução das tarefas identificadas, 

como por exemplo dias entre a data de receção e a data de elaboração de informação ou 

entre a data de receção e a data da notificação final. 

 Além disso, o ficheiro não apresenta todas as tarefas executadas em cada processo 
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nem os restantes intervenientes, caso existam.  

 Ainda assim, foi feita uma análise detalhada a este ficheiro a fim de obter informação 

relevante para a identificação dos tempos. Com base nos dados inseridos no ficheiro Excel 

do SA, foram criadas quatro colunas novas com as seguintes designações: Tempo da data 

de receção à data de elaboração de informação; Tempo da data de elaboração de 

informação à data de envio para despacho; Tempo da data de envio para despacho à data 

de receção do despacho e Tempo da data de receção do despacho à notificação final.  

 Os resultados obtidos foram bastante díspares. Por exemplo, para serviços 

relacionados com o Percurso Académico de estudantes do MMED, o tempo da data de 

receção à data de elaboração de informação varia de 1 dia até 24 dias. Relativamente ao 

tópico Percurso Académico mas, desta vez de estudantes de formação contínua e pós-

graduação, foi possível identificar que o tempo entre a data de receção do despacho à 

notificação final que varia dos 4 dias até aos 27 dias.  

 Por fim, um outro exemplo de disparidade de resultados está também relacionado 

com o tópico Percurso Académico mas, neste caso, com a subpasta “Anulações”. Ao 

analisar o tempo da data de receção à data de elaboração de informação, quer para 

estudantes do MMED, quer para estudantes de formação contínua e pós-graduação, os 

resultados obtidos variam de 1 dia a 47 dias.  

 Após esta análise foram colocadas questões a cada um dos colaboradores do SA 

com o objetivo de aferir os motivos desta discrepância de tempos. Quando questionados, os 

colaboradores do SA na sua maioria defenderam que esta discrepância está relacionada 

com a complexidade do processo em questão. Sendo que os processos mais complexos 

são aqueles que demoram mais tempo. Por sua vez, para justificarem a disparidade dos 

tempos entre a data de receção e a data de elaboração de informação, os mesmos 

alegaram que o motivo se poderia prender com o volume de trabalho existente no período 

em que o processo do estudante entra no SA.  

 Com base no ficheiro Excel também foi possível verificar que desde a data de 

receção do despacho à notificação final o tempo varia dos 0 dias até 28 dias. Segundo os 

colaboradores do SA, esta diferença existe porque alguns processos após a receção do 

despacho contam com mais intervenientes como, por exemplo, a Reitoria. Assim, só após a 

execução das tarefas dos outros intervenientes é que o SA pode notificar o estudante.  

 Através deste ficheiro Excel, conclui-se que para o mesmo processo, o tempo de 

execução das tarefas pode ser completamente diferente. Isso deve-se ao volume de 
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trabalho do SA e à existência de mais intervenientes no processo.  

 Para verificar a veracidade destas afirmações foi feita uma cronometragem dos 

processos e a disparidade dos tempos confirmou-se.  

 Em suma, uma vez que o SA não possui mais nenhum recurso de registo de tarefas, 

não foi possível identificar tempos médios de execução das tarefas pois os valores não iam 

corresponder ajustadamente à realidade.  

 

4.2. Identificação de Problemas 

 Atualmente o SA da FMUP não possui um sistema de informação que permita 

controlar a execução das tarefas pelos intervenientes no processo. Esse é um dos 

principais problemas que tem vindo a prejudicar o desempenho do SA pois não existe forma 

de identificar os tempos reais da execução das tarefas, os intervenientes e responsáveis 

dos processos, as questões pendentes bem como, os motivos concretos que levam um 

processo a demorar mais ou menos tempo. 

 Por outro lado, existem processos que se iniciam noutros departamentos e terminam 

no SA. O SA não intervém nestes processo até eles darem entrada no Serviço, no entanto, 

o não acompanhamento destes processos desde o início, revela-se um problema na 

conquista de uma eficiente execução das tarefas que lhe competem. Casos em concreto 

sobre este problema são apresentados nos subpontos 4.4.1. e 4.4.11.  

 Além disso, a análise do estado atual dos processos permitiu verificar que, a fim de 

agilizar determinados processos, o SA descura algumas disposições dos Regulamentos do 

Ensino Superior como podemos ver nos subpontos 4.4.6., 4.4.2. e 4.4.7. 

 Por sua vez, a forma como a informação se encontra organizada e disponível, tanto 

em formato de papel como digital, tem dificultado o seu acesso. A dificuldade em encontrar 

a informação necessária no decorrer dos processos, consome muito tempo ao SA, fazendo 

com que os mesmos sejam mais lentos e demorosos.  

 Ademais, muitos utilizadores externos ao Serviço, como estudantes e 

departamentos internos da FMUP, contactam frequentemente o SA para obter informação 

que, na maioria das vezes já se encontra no SIGARRA. Estas constantes solicitações 

ocorrem porque os utilizadores do SIGARRA, ou não sabem como aceder à informação, 

sendo a falta de formação dos colaboradores da FMUP sobre a utilização deste sistema o 
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principal problema, ou não confiam na atualidade e veracidade da mesma.  

 Deste modo, o SA despende muito tempo não só para aceder a informação que o 

próprio Serviço necessita mas também para recuperar a informação solicitada pelos 

estudantes e pelos departamentos internos da FMUP. Esta questão revela-se um 

constrangimento para o SA pois, para dar resposta às solicitações externas, este 

compromete o seu trabalho. 

 O SA é também frequentemente solicitado para dar reportes e prestar apoio aos 

departamentos da FMUP. Na falta de recursos suficientes noutros departamentos da FMUP, 

o SA fica encarregue de apoiar esses departamentos, exercendo funções que não são da 

sua competência. Maioritariamente, estas solicitações de apoio são de carater prioritário ou 

urgente e, portanto, o SA acaba por abandonar o seu trabalho, fugindo às suas devidas 

competência e funções, para dar resposta a estes pedidos.  

 Com base nestes problemas, os subpontos seguinte apresentam soluções gerais 

que visam otimizar o desempenho do SA da FMUP e as melhorias nos processos através 

da modelação TO-BE.  

 

4.3. Soluções Gerais 

 Neste ponto são apresentadas soluções gerais que, apesar de não serem melhorias 

específicas nos processos, terão impacto na sua eficiência e eficácia. 

4.3.1. Realização de Relatórios Mensais 

 Neste momento, o SA possui poucos recursos para o registo das suas tarefas. Os 

recursos existentes não permitem ao SA aferir quais os processos que estão a ser 

executados e por quem, a quantidade de processos que estão a ser executados e os 

pendentes nem o tempo de execução de cada tarefa. Além disso, uma vez que o SA não 

possui nenhuma ferramenta que faça rastreamento de processos, muitas vezes é difícil 

identificar o seu ponto de situação e encontrar a respetiva documentação.  

 Deste modo, seria imprescindível que o SA, com base num ficheiro Excel, 

desenvolve-se e apresenta-se à Direção do Serviço relatórios mensais sobre o trabalho 

realizado ao longo desse mês.  

 O ficheiro Excel deverá ser composto por duas folhas, uma destinada para os 
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processos da Gestão das edições dos cursos e outra para os processos da Gestão do 

Percurso Académico. A gestão dos espaços não será considerada neste ficheiro visto que 

um dos processo é executado diariamente a fim de verificar a existência de pedidos de 

reservas, enquanto que, os restantes processos apenas são executados no início do ano 

letivo. 

 Assim, na folha para a Gestão das edições dos cursos deverá constar o nome do 

processo, o responsável, o curso, a data de início do processo e a data de conclusão, o 

estado (ativo, pendente ou resolvido) e a localização do processo (inserir o nome da tarefa 

em que o processo se encontra com base no mapa do processo). No caso dos processos 

das propostas de funcionamento que contém mais intervenientes o Excel deverá conter 

informação sobre a data de entrada do processo no serviço, a data de envio do processo 

para os outros intervenientes, a data de receção e o prazo das candidaturas e, sempre que 

necessário, deverá também conter notificações que facilitem a compreensão do processo. 

As células do Excel com título deverão ter filtros para aceder mais rapidamente à 

informação e, é também imprescindível, a existência de colunas destinadas ao cálculo dos 

dias entre tarefas. Já a folha para a Gestão do Percurso Académico deverá incluir a 

seguinte informação: nome do processo, nome do responsável sobre o processo, nome do 

estudante, número do estudante, nome do curso, ciclo de estudos, data de entrada do 

processo, data de elaboração do despacho, data de envio e receção do despacho, estado 

do processo, localização do processo, data de envio e receção do processo para outros 

intervenientes caso existam e data de conclusão do processo. À semelhança da folha de 

Excel para a Gestão da edição dos cursos, esta folha deverá conter filtros nas células de 

título de modo a facilitar o acesso à informação, uma coluna para notificações importantes e 

colunas que permitam calcular os dias entre tarefas.  

  Através deste Excel deverão ser produzidas estatísticas que permitam identificar o 

ponto de situação do SA. As conclusões da análise dessas estatísticas deverão constar no 

relatório mensal a entregar à Direção do SA.  

 

4.3.2. Reorganização e Digitalização do Arquivo Físico do SA 

 Atualmente o arquivo físico do SA da FMUP está dividido em dois locais. O arquivo 

considerado “ativo”, arquivo com documentos de 2014 até a atualidade, encontra-se nas 

próprias instalações do SA, enquanto que o arquivo “morto”, arquivo que contém 

documentos antigos e pouco utilizados, anteriores a 2014, encontra-se fora das instalações 
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do Serviço.  

 No decorrer deste trabalho foi feita uma visita ao arquivo “morto”. Neste arquivo 

podemos encontrar documentação relativa aos estudantes e aos cursos anteriores a 2013. 

Não se sabe ao certo qual é o documento mais antigo nem a que data se reporta pois até 

1996 os documentos eram colocados em pastas tendo em conta apenas a ordem alfabética. 

A partir de 1996, a documentação dos estudantes do MMED passou a ser agrupada 

alfabeticamente em capas organizadas por ano letivo. Como para cada ano letivo existem 

várias capas, as mais recentes indicam qual é o seu número no número total de pastas 

existentes naquele ano letivo, como por exemplo 1/6, ou seja, primeira capa de seis capas. 

Estas capas encontram-se dispostas em quatro prateleiras, sendo as duas prateleiras 

superiores destinadas para as capas mais antigas, dispostas por ordem alfabética e, as 

duas de baixo, são destinadas para as mais recentes, dispostas cronologicamente e 

alfabeticamente. Esta disposição é feita em forma de “s”, isto é, da esquerda para a direita, 

da direita para a esquerda e assim sucessivamente. Nestas capas encontramos muitas 

pastas individuais (cada uma corresponde a um estudante), cuja documentação têm sido 

organizada, ao longo dos anos, de forma cronológica, sendo o primeiro documento da pasta 

o mais recente e o último o mais antigo.  

 A documentação dos estudantes dos 2ºs e 3ºs ciclos da FMUP está organizada em 

capas individuais que contêm o número e nome do respetivo estudante e o seu curso. A sua 

colocação na prateleira não segue nenhum critério, é feita de forma arbitrária.  

 Existe também um espaço destinado para a documentação relativa aos cursos. 

Nesta estante as pastas estão organizadas consoante a cor do ciclo de estudos (azul – 2º 

ciclo, roxo - 3º ciclo, castanho – especialização, verde – formação contínua e unidades de 

formação contínua), o ano letivo e o nome do curso. Distribuídas ao longo de cinco 

prateleiras, seguindo a disposição em forma de “s”, as primeiras capas dispostas são as de 

cor azul, as segundas são as de cor roxa, as terceiras de cor castanha e as últimas de cor 

verde e estas estão organizadas alfabeticamente. Quando um curso tem mais que uma 

capa, a sua colocação na prateleira é feita de forma cronológica. Contudo, antes do ano 

letivo 2010/2011, os documentos eram colocados nestas capas sem regras e, a partir desse 

ano, os documentos foram colocados de acordo com os seguintes assuntos: diversos, livros 

de termos, inscrições, regulamentos e candidaturas. As capas mais recentes apenas 

possuem apenas separadores para diversos, livros de termos e inscrições.   

 No arquivo “morto” existe ainda uma prateleira destinada a capas a documentação 

de mestres interrompidos. Estas capas são organizadas cronologicamente, por ano letivo e 
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por ordem alfabética. Além disso, numa das prateleiras do arquivo está um conjunto de 

livros de termos remotos aos anos 70 mas não existe certeza de qual é o mais antigo ou o 

mais recente pois, para além de nunca ter sido feita essa análise, a sua colocação na 

estante é aleatória.  

 Neste arquivo foram também colocadas várias caixas com documentação que, até à 

data, ninguém do SA sabe sobre o que se trata pois ainda não foram tratadas.  

 Por fim, nesta pequena análise ao arquivo “morto” foi possível verificar que os 

documentos mais antigos encontram-se em mau estado de conservação. Alguns dos 

documentos são de difícil leitura porque a tinta está a desaparecer. Por outro lado, o 

manuseamento dos documentos mais recentes parece descuidado. Alguns documentos 

estão ligeiramente amarrotados e outros têm os furos para as argolas rasgados. 

 No arquivo “ativo” estão as capas com a documentação dos estudantes do MMED a 

partir do ano letivo 2014/15, dispostas em duas prateleiras sobre a ordem cronológica e 

alfabética. Já a documentação dos estudantes dos 2ºs e 3ºs ciclos da FMUP assim como a 

relativa aos cursos, começa também no ano letivo 2014/15 e está organizada da mesma 

forma que no arquivo “morto”.  

 Por estas razões, o acesso à informação, principalmente à mais antiga, é muito 

difícil fazendo com que um colaborador do SA despenda muito tempo para encontrar a 

informação pretendida. Por outro lado, quando um colaborador precisa de um documento, 

este retira o documento da capa. Uma vez que as folhas não se encontram numeradas, o 

colaborador tende a deixar a capa aberta no local onde deverá ser novamente colocado o 

documento ou, quando já não precisa do documento, coloca-o na capa aleatoriamente. 

Contudo, na pior das hipóteses o documento pode ser perdido ou extraviado.   

 Com o objetivo de melhorar o acesso, a consulta à informação e a preservação do 

arquivo físico do SA, a solução passa pela sua reorganização atendendo à legislação geral 

sobre arquivo. Além disso, será também importante considerar a digitalização de todo o 

arquivo físico aplicando um plano de preservação digital. Deste modo, o acesso à 

informação será mais ágil e mais rápido pois não será necessária a deslocação a outro 

local, a possibilidade de perda de documentos será menor, o seu acesso será restrito à rede 

da FMUP, o tempo de procura do documento será menor e o espaço necessário para o 

arquivo físico também. 
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4.3.3. Otimização da Formação dos Colaboradores do SA  

 No decorrer do levantamento dos processos foi possível detetar que os 

colaboradores do SA têm algumas dificuldades e incertezas na execução de determinadas 

tarefas e, por isso, para muitos processos são adotados procedimentos ad hoc. A fraca 

formação fornecida pela instituição é o principal problema.  

 Deste modo, a solução é otimizar a formação dos colaboradores do SA nos 

seguintes campos: 

 Utilização do SIGARRA/ GA; 

 Processo e tarefas do SA; 

 Atendimento ao público (presencial, email e telefónico); 

 Código do Procedimento Administrativo; 

 Inglês – atendimento ao estudante internacional. 

 

4.3.4. Reestruturação do Espaço Físico do SA 

 O SA é composto por 11 colaboradores sendo que um é da Direção do Serviço. Os 

10 colaboradores operam no mesmo espaço físico em secretárias individuais, enquanto que 

o membro da Direção opera também nas instalações do SA mas num escritório isolado com 

barreiras físicas. As instalações do SA possuem um balcão de atendimento, um refeitório 

com copa, duas casas de banho e um local de arquivo. 

 Ao nível de recursos tecnológicos o SA possui computadores fixos em todas as 

secretárias, dois no balcão de atendimento, um no escritório da Direção, um portátil e uma 

impressora.   

 Assim, a existência de balcão de atendimento não tem permitido a prestação de um 

serviço personalizado ao público, principalmente ao estudante. Por um lado, os postos de 

trabalhos no balcão colocam o colaborador do SA numa posição muito mais baixa em 

relação ao público, obrigando-o a levantar-se muitas vezes ao longo do atendimento. Por 

outro lado, em situações em que o estudante necessita de inserir informações no 

computador, este não consegue visualizar o monitor. Existem situações em que para o 

estudante poder acompanhar o processo este é encaminhado para o interior das 
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instalações do SA e é atendido na secretária do colaborador.  

  O escritório da Direção encontra-se ao lado do refeitório e da copa do serviço. 

Quando os colaboradores param para fazer refeições a Direção do SA acaba por ser 

confrontada com o barulho e com cheiro das comidas perdendo muitas vezes a 

concentração no seu trabalho. Além disso, a mesa de refeições é também muitas vezes 

utilizada para realizar reuniões. 

 Por fim, os dois computadores existentes no balcão de atendimento não permitem 

ao colaborador aceder ao seu “Ambiente de Trabalho” e ao seu email profissional, fazendo 

com que, naquele período de tempo, muito do trabalho do colaborador fique pendente.  

 Para solucionar estes problemas, o espaço físico do SA deverá sofrer as seguintes 

alterações: 

 Substituir o balcão de atendimento por duas secretárias para que o atendimento 

possa ser mais personalizado; 

 Instalar o escritório da Direção noutro local; 

 Construir uma sala de reuniões; 

 Separar fisicamente o refeitório do espaço do Serviço;  

 Atribuir a todos os colaboradores computadores portáteis para que sempre que seja 

necessário a sua deslocação estes consigam dar continuidade ao seu trabalho. 

 

4.3.5. Realização de uma Sessão de Receção aos Novos Estudantes da FMUP – 

Mestrados e Doutoramentos  

O acompanhamento do trabalho do SA permitiu verificar que os estudantes de 

Mestrado, à exceção do MMED, e de Doutoramento da FMUP não conhecem bem as 

instalações e os serviços desta Faculdade e têm muitas dúvidas sobre o curso que 

frequentam. Para obterem esclarecimentos sobre estas questões, os estudantes recorrem 

frequentemente ao SA.  

Anualmente, a FMUP organiza, no início do ano letivo, a "Semana de Receção aos 

Novos Estudantes da FMUP" para os novos estudantes do MMED, para dar a conhecer o 

curso e a Faculdade que vão frequentar e promover a integração dos estudantes no 

contexto académico universitário.   
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Assim, à semelhança da semana de receção realizada aos estudantes do MMED, 

propõe-se a realização de uma Sessão de Receção voltada para os estudantes dos 

restantes Mestrados e Doutoramentos da FMUP.  

No entanto, a maioria dos estudantes que pretendem frequentar estes cursos já se 

encontram a exercer atividade profissional e, como tal, a disponibilidade para comparecer a 

esta Sessão poderá ser reduzida. Considerando esta questão, sugere-se que esta Sessão 

de Receção aos Novos Estudantes da FMUP – Mestrados e Doutoramentos seja feita à 

distância, isto é, gravar um vídeo, em direto, da sessão e partilhar no SIGARRA e no 

Facebook 

Não obstante, a sessão deverá contar com a presença de todos os que tiverem 

disponibilidade mas, caso contrário, os estudantes poderão acompanhar, através do vídeo 

em direto, a sessão à distância ou visualizar o vídeo posteriormente.  

Esta sessão tem como objetivos apresentar os serviços da FMUP, principalmente as 

suas funções e instalações, expor o SIGARRA e esclarecer dúvidas sobre a sua utilização e 

informação disponível.   

Tendo em conta que são vários os cursos de Mestrado e de Doutoramentos 

oferecidos pela FMUP sugere-se que, após a realização desta sessão, cada Diretor de 

curso realize uma sessão de esclarecimento do curso, particular com os seus estudantes. 

Desta forma, haverá uma melhor integração do estudante, fomentando também a 

equidade no seu tratamento. Além disso, pretende-se munir os estudantes de informação 

essencial e suficiente para que estes se sintam seguros e independentes, diminuindo a 

procura do SA para esclarecimento de dúvidas. 

 

4.3.6. Implementação da versão alargada do Módulo PDT do SIGARRA 

 Neste momento, o SIGARRA da FMUP ainda compreende uma versão minimalista 

do módulo PDT o que significa que todo o processo de gestão de projetos, dissertações e 

teses é feito pelos colaboradores do SA sem a interface com o exterior. Todos os 

documentos necessários para a execução deste processo são entregues presencialmente 

pelo estudante e o registo dos temas é feito pelo SA.  

 De forma a facilitar o processo e a reduzir o papel deverá ser desenvolvido o módulo 

PDT do SIGARRA. Com a versão alargada do módulo é possível gerir através do SIGARRA 
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todos os processos de realização de relatórios de estágio, relatórios de projeto, 

dissertações e teses e dar resposta às necessidades apresentadas pelos diferentes ciclos 

de estudo existentes. Deste modo, é possível acompanhar o processo através de um 

workflow (gerado pelo SA com a parametrização das datas para a criação do processo, 

parametrização do processo, submissão das propostas, aprovação das propostas, aprovar 

atribuições, realização do trabalho, entrega dos documentos, discussão final e entrega final 

dos documentos) e todos os documentos e informação necessários, inclusive o 

projeto/dissertação/tese, podem ser aqui submetidos. Além disso, através do novo módulo 

passa a ser possível a submissão de propostas por instituições externas, estudantes e 

docentes que serão aprovadas ou rejeitadas pelo Administrador. É da competência do 

Administrador criar o processo, permitindo aos estudantes submeter as propostas, 

configurar a ficha da proposta e os documentos a entregar, adicionar estudantes ao 

processo, aprovar as propostas submetidas (propostas por admitir), associar o estudante à 

proposta, registar a data da aprovação (estudantes com propostas por aprovar) , marcar a 

discussão final (concluir estudante) e registar o resultado. Quando o estudante é o 

proponente, o mesmo submete a sua proposta ou propostas.  

Nesta versão completa cabe ao estudante preencher os detalhes dos projetos na 

sua página no processo, inserir os documentos e fazer a entrega definitiva dos mesmos 

sendo que a aprovação da documentação entregue pode ser feita pelo orientador ou pelo 

SA. 

 

4.3.7. Gestão da Informação do SIGARRA 

Atualmente, muita da informação disponível no SIGARRA da FMUP é disposta de 

forma desatualizada, descontextualizada, redundante e incoerente. A secção “Cursos” é um 

bom exemplo disso. Este item é composto por três separadores: o separador “Informações”, 

o separador “Candidaturas 2016/17” e o separador “Candidaturas 2017/18”.  

Encontram-se disponíveis dois separadores de candidaturas porque decorrem 

candidaturas de ingresso em simultâneo para os dois anos letivos. Situação que se 

perpetua uma vez que a oferta formativa dos Cursos de Formação Contínua ocorre durante 

todo o ano. Contudo, e além de ser confuso para o utilizador externo a procura da oferta 

formativa, a forma como a informação se encontra disponível faz com que o acesso seja 

lento e muito difícil. 
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No separador “Informações”, na secção dos “Ciclos de Estudos”, está disponível 

informação sobre a oferta em ciclos de estudo para o ano letivo 2016/2017. A informação 

que se encontra neste separador é igual à disponível no separador “Candidaturas 2016/17” 

pois, face à rigidez do sistema, toda a informação inserida no separador “Informações” é 

replicada no separador dirigido para candidaturas do ano letivo em vigor. Esta circunstância 

evidencia redundância, ou seja, repetição de informação desnecessária em diversos locais 

da página.  

Por outro lado, em “Candidaturas 2016/17”, quando carregamos em “Candidatura a 

Ciclos de Estudo” (opção para fazer candidatura), somos direcionados para as candidaturas 

do ano letivo 2017/18 uma vez que já não estão a decorrer candidaturas no ano letivo 

2016/17 para nenhum dos ciclos de estudos, mas sim apenas para a Educação Contínua. 

Ainda em “Candidaturas 2016/17”, se selecionarmos um curso do 2º ou 3º ciclo de estudos, 

somos também direcionados para o separador “Candidaturas 2017/18”.  

No entanto, há situações em que para o mesmo curso a informação é 

disponibilizada de forma diferente. Por exemplo, se selecionarmos o Mestrado em Saúde 

Pública em “Informações” e em “Candidaturas 2016/17”, podemos verificar que a 

informação é a mesma e que está disposta da mesma forma. No entanto, como já foi 

referido, ao selecionarmos um curso em “Candidaturas 2016/17” é acionado o separador 

“Candidaturas 2017/18”. A questão é que, se selecionarmos o curso Mestrado em Saúde 

Pública a partir do separador “Candidaturas 2017/18” a informação que encontramos está 

disponível de forma completamente diferente. Esta incoerência suscita muitas dúvidas ao 

utilizador.  

Além disso, a informação sobre os cursos está disponível de forma 

descontextualizada. Em vários cursos do 2º e 3º ciclo de estudos, a informação sobre 

critérios e sub-critérios de seleção e seriação dos candidatos é apresentada na secção dos 

“Objetivos” do curso ou na secção “Áreas de Especialização” e a informação sobre as vagas 

é muitas vezes colocada na secção “Saídas Profissionais”. Por fim, existe também 

informação no SIGARRA que se encontra desatualizada.  

A forma como a informação do SIGARRA se encontra disponível aos utilizadores é 

uma das principais razões da elevada procura do SA. Atualmente o SA é confrontado com 

um elevado número de pedidos de esclarecimento sobre questões cujas respostas estão 

disponíveis nesta plataforma. Isto porque, várias vezes os utilizadores do SIGARRA não 

conseguem aceder à informação desejada, ou têm dúvidas sobre a legitimidade da 

informação disponível.    
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Para colmatar alguns destes constrangimentos, o SA esforça-se para alterar ou 

eliminar informação disponível no SIGARRA que, muitas vezes, é colocada por outros 

departamentos. No entanto, esta circunstância exige um grande investimento de tempo e a 

interrupção de trabalho inerente a este serviço e, dessa forma, apenas tem sido eliminada 

ou alterada informação considerada prioritária.  

Sendo o SIGARRA a porta virtual para a FMUP, acredita-se que a forma como 

atualmente este sistema se encontra apresentado não favorece nem reflete o ensino de 

excelência desta faculdade tão prestigiada. 

Assim, a solução passa por contratar ou definir um responsável para gerir a 

informação do SIGARRA. A gestão da informação do SIGARRA deverá contemplar os 

seguintes os seguintes passos: tratamento, distribuição, organização, armazenamento, uso 

e recuperação.  

A boa gestão desta informação permitirá aceder rapidamente à informação, 

diminuindo o tempo de consulta e de resposta. Por outro lado, a eliminação de informação 

redundante e incoerente fará com que informação disponibilizada seja de maior qualidade, 

fazendo com que os seus utilizadores se sintam mais seguros sobre a informação recolhida 

 

4.3.8. Disponibilização de Horários Escolares dos 2ºs e 3ºs ciclos 

 O SA não tem acesso às datas de exames nem ao período de funcionamento das 

UC’s dos cursos de 2º e 3º ciclo, o que dificulta tanto o processo de inscrição a exames, 

pois não se sabe se a inscrição está dentro ou fora de prazo, como a capacidade de 

resposta aos estudantes que recorrem a este serviço para esclarecerem as suas dúvidas.  

 No SIGARRA é possível encontrar alguns horários disponíveis, mas não há garantia 

que estes estejam atualizados e, por outro lado nem sempre a sua consulta é fácil uma vez 

que os horários são disponibilizados em layouts completamente diferentes. Por este motivo, 

a maioria dos emails dos estudantes são remetidos para o Secretariado dos cursos.   

 Assim, propõe-se a elaboração e adaptação de um layout comum para todos os 

ciclos de estudos. A disponibilização e atualização destes horários deverão ser de caráter 

obrigatório para garantir a autenticidade da informação. Para isso será necessário definir 

um responsável para a elaboração destes layouts no Gabinete de Comunicação e Imagem.  

 Pretende-se com esta proposta que haja uma redução significativa da troca de 
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emails e uma maior rapidez na resposta aos estudantes. Desta forma será possível 

melhorar a imagem do serviço prestado pelo SA, assim como manter a informação atual e 

uniforme. 

 

4.3.9. Envio de uma Mensagem Automática  

 Diariamente o SA recebe um número elevado de emails cuja resposta para mais de 

50% das mensagens recebidas encontra-se na página do SIGARRA. 

 A fim de reforçar a consulta da página, diminuir o número de emails e, mais 

importante ainda, conseguir dar prioridade de resposta a pedidos cuja informação não se 

encontra disponível nesta plataforma sugere-se como solução o envio de uma mensagem 

automática como resposta a todos emails recebidos no SA.  

 Nesta mensagem os remetentes serão notificados que o SA tomou conhecimento do 

seu email e disponibilizará os links para as páginas no SIGARRA que contém informação 

útil tanto para os candidatos como para os estudantes.  

 

4.3.10. Fotocópia do Cartão de Cidadão 

 A Lei nº. 7/2007, de 5 de fevereiro “cria o cartão de cidadão (…) documento 

autêntico que contém os dados de cada cidadão relevantes para a sua identificação”. O 

artigo 5º da lei prevê que é “interdita a reprodução do cartão de cidadão em fotocópia ou 

qualquer outro meio sem consentimento do titular” (Assembleia da República 2007).  

 Até à data, para a instrução de vários processos, o SA pede obrigatoriamente a 

fotocópia do cartão de cidadão dos estudantes. Contudo, a 24 de março o Parlamento 

aprovou que "a retenção, a conservação e a reprodução por fotocópia ou telecópia de 

cartão de cidadão alheio" é uma contraordenação punível com coima de 250 a 750 euros 

(Assembleia da República 2017). 

 Assim, pelo cumprimento da lei, sempre que para a correta instrução de um 

processo for necessário a apresentação de dados de identificação, o SA poderá continuar a 

solicitar a fotocópia do cartão de cidadão contudo, o consentimento da fotocópia deverá ser 

registado. Para isso, o estudante terá obrigatoriamente de assinar um consentimento 

expresso disponibilizado pelo SA. Caso o estudante não queira fornecer a fotocópia do 
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cartão de cidadão este deverá preencher um documento com os dados do documento de 

identificação, necessários para a instrução do processo também disponibilizado pelo SA.  

 

4.3.10. Gestão Estratégica da Página da FMUP no Facebook 

Os eventos, atividades e novidades da FMUP têm pouca visibilidade sendo que a 

sua divulgação apenas ocorre através do SIGARRA, do email dinâmico ou de cartazes. 

Nenhuma destas formas de divulgação permite o envolvimento dos estudantes na atividade 

da FMUP nem a obtenção de feedback externo sobre as suas iniciativas. Além disso, não 

existe garantia que a maioria do público-alvo tenha conhecimento das atividades da 

Faculdade apenas através destes meios.  

A FMUP possui uma conta no Facebook, no entanto, ao analisarmos esta página 

concluímos que é maioritariamente utilizada para divulgação de eventos. São poucas as 

publicações sobre os cursos da FMUP ou sobre as candidaturas e não existem publicações 

que incentivem a discussão e partilha de ideias sobre a Medicina. Ou seja, a página do 

Facebook da FMUP está subaproveita como recurso de comunicação da Faculdade com o 

exterior e pouco desenvolvida.  

Deste modo, a FMUP deverá disponibilizar ao público uma rede que permita uma 

maior interação da Faculdade com os estudantes, docentes, médicos, investigadores e 

interessados na área. Atualmente, o Facebook é a rede social mais utilizada em todo 

mundo, tendo uma página bem estrutura e desenvolvida, as informações partilhadas pela 

FMUP chegarão a um maior número de utilizadores. 

Posto isto, a gestão estratégica da página da FMUP no Facebook será uma mais-

valia para a Faculdade. Esta página deverá ser utilizada para: 

 Partilhar informação relacionada com a medicina e a saúde, com a 

investigação científica produzida e os progressos científicos na área; 

 Informar sobre os objetivos, missão e contactos da FMUP e do CUME; 

 Divulgar os rostos das pessoas envolvidas na ação da FMUP e do CUME, 

fomentando a credibilidade e a confiança da instituição; 

 Divulgar a participação da FMUP em projetos, eventos, workshops, entre 

outros; 
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 Apelar e incentivar os estudantes e interessados para a sua presença em 

eventos da FMUP; 

 Esclarecer dúvidas sobre a medicina e a saúde; 

 Divulgar informação sobre realizações científicas a ocorrer na área da 

medicina; 

 Partilhar informação sobre os cursos; 

 Partilhar informação sobre as candidaturas; 

 Partilhar informação sobre provas; 

 Incentivar e aumentar a consulta do SIGARRA através da partilha de links; 

 Partilhar informação sobre os seus parceiros; 

 Divulgar progressos médicos e partilhar notícias; 

 Fomentar comunicação com o exterior;  

 Obter informação sobre o progresso e impacto da FMUP; 

 Obter feedback sobre as atividades da FMUP; 

 Aumentar a comunicação com o público externo e o seu comprometimento. 

 

4.4. Estado Pretendido dos Processos 

 Com base na análise ao estado atual dos processos do SA, alguns dos processos 

foram repensados. Assim, nos subpontos seguintes são apresentados novos processos e 

propostas de melhoria aos já existentes. 

4.4.1. Criação de Propostas de Funcionamento Conferente de Grau e Não Conferente 

de Grau 

 A análise do estado atual do processo de Criação de propostas de funcionamento, 

tanto para cursos Conferentes de Grau como para Não conferentes de Grau, permitiu-nos 

verificar que neste processo existem muitos intervenientes e que as suas tarefas são 

dependentes umas das outras, isto é, uma tarefa só se inicia após o término da anterior. 
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Esta circunstância torna este processo lento e demoroso. Aliás, várias propostas chegam ao 

SA muito próximas dos prazos de candidaturas, o que gera uma agitação no Serviço de 

forma a cumprirem os prazos estabelecidos. Aliás, algumas propostas já chegaram ao SA 

após o prazo para as candidaturas terem iniciado.  

 A principal razão da ocorrência destas adversidades é a pouca intervenção do SA na 

elaboração destas propostas. O SA só tem conhecimento da calendarização das propostas 

quando estas dão entrada no Serviço e, nesta fase, uma vez que as propostas já foram 

aprovadas pelo CC, já não é possível alterar as datas definidas. Além disso, após a 

abertura da edição e das ocorrências das UC’s, existe ainda um conjunto de tarefas a 

serem executadas pelo Diretores do curso e pelo DAIPG antes de iniciar o processo de 

candidaturas, o que complica o cumprimento dos prazos tendo em conta que o tempo é 

reduzido. Outro entrave prende-se com a incompatibilidade das datas das propostas com o 

calendário escolar. Por exemplo, o calendário escolar do ano letivo 2017/28 define o prazo 

de 1 a 14 de setembro de 2018 para a Época Especial de conclusão. No entanto, nas 

propostas de funcionamento, a data 14 de setembro é definida para o prazo limite para a 

conclusão da avaliação. Um outro exemplo está relacionado com o início da atividade letiva 

no qual a FMUP, para o ano letivo 2017/18, estabelece a data 19 de setembro. Contudo, de 

acordo com as propostas de funcionamento, existem cursos que só iniciam a sua atividade 

a meados de novembro. 

 Por outro lado, o SA esforça-se para adaptar os requisitos de admissão do candidato 

descritos nas propostas com os que estão já definidos no SIGARRA. No decorrer do 

processo de candidatura o SA seleciona os requisitos da candidatura e indica a informação 

a fornecer pelos candidatos. Existem formulários já definidos que podem ser copiados e 

alterados mas nas propostas os requisitos vêm descritos de outra forma dificultando a sua 

adaptação. Muitas vezes torna-se necessário criar formulários de raiz.  

 Com base nestes constrangimentos, e com o objetivo de melhorar e simplificar este 

processo, propõe-se que o SA fique responsável pela gestão das propostas de 

funcionamento dos cursos Conferentes e Não Conferentes de Grau (Figuras 57 e 58). O 

controlo deste processo desde o início, permitirá ao SA intervir no estabelecimento dos 

prazos e na definição dos requisitos de admissão dos candidatos, tomar conhecimento da 

calendarização definida e preparar-se antecipadamente para cumprir eficazmente os prazos 

para as candidaturas. Contudo, tendo em conta que existe pouca proximidade entre o SA e 

os Diretores dos cursos, será necessário um esforço por parte de ambos para uma nova 

adaptação. 
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Figura 57 - TO-BE do Processo de Proposta de Funcionamento -Conferente de Grau 
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Figura 58 - TO-BE do Processo de Proposta de Funcionamento – Não Conferente de Grau 
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4.4.2. Criação de Plano de Pagamento de Cursos - 3º ciclo 

 Todos os anos letivos o SA cria um plano de pagamentos para concurso, nova 

edição ou renovação de matricula dos cursos de terceiro ciclo da FMUP.  

 Todos os planos que o SA cria para estes efeitos têm como data limite para o 

pagamento da primeira prestação o dia 30 de novembro. Desta forma, o mesmo plano pode 

sem sempre aplicado pois abrange todos os prazos de matrícula que ocorram durante o 

ano.  

 Contudo, de acordo com o artigo 13º do RPUP, se “a candidatura for aceite deverá 

ser liquidada no ato da matrícula a quantia de 25% do valor da propina, embora possa 

também optar por liquidar a sua totalidade” (Universidade do Porto 2013ª, 2). Tendo em 

conta que esta primeira prestação com data limite para o pagamento a 30 de novembro 

equivale aos 25% da quantia do valor da propina que deve ser liquidada no ato da 

matrícula, verifica-se uma inadequação na aplicação do disposto no RPUP. 

 Assim sendo, propõe-se que os planos de pagamento sejam criados tendo em conta 

a data limite para a realização da matrícula (Figura 59). Isto é, se a data limite definida para 

a realização da matrícula num curso for, por exemplo, dia 11 de maio, o SA deverá criar um 

plano de pagamento referente ao mês de maio (Ex: Matrículas/Inscrição entre 1 jan a 30 jun 

(maio)). Não obstante, na criação dos planos, deverá ser considerado para a data limite da 

primeira prestação o último dia do respetivo mês, para que este possa ser transversal aos 

restantes cursos cujo prazo para a realização da matrícula abranja o mesmo mês, ainda 

que contemple diferentes datas. Ou seja, retomando o exemplo anterior, o plano de 

pagamento que deverá ser aplicado terá como data limite para o pagamento da primeira 

prestação o dia 31 de maio. A todos os cursos com matrículas a terminar neste mês deverá 

ser atribuído este mesmo plano. As datas das restantes prestações deverão cumprir com o 

disposto no RPUP. 

 Deste modo, apesar de ser necessária a criação de vários planos de pagamento e 

de exigir um maior acompanhamento por parte do SA, será possível cumprir o RPUP e 

uniformizar o processo.  
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~ 

Figura 59 – TO BE do Processo de Criação de Plano de Pagamento de Cursos - 3º ciclo 
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4.4.3. Anulação/Alteração da Inscrição em UC’s Dentro do Prazo 

 Para anular/alterar a inscrição em UC’s dentro do prazo os estudantes fazem esse 

pedido presencialmente ou por email, no SA e é o SA que executa o processo. Contudo, 

quando este pedido é solicitado dentro do prazo, a anulação/alteração pode ser feita pelo 

próprio estudante através do SIGARRA.  

 No entanto, os estudantes têm revelado muitas dificuldades e dúvidas no ato da 

inscrição em UC’s, o que aumenta o número de pedidos de trocas. Por este motivo o SA 

tem assumido este processo.   

 Assim, propõe-se que, na época de inscrição em UC’s, o SA se disponibilize a 

prestar apoio presencial aos estudantes para que este faça a sua inscrição corretamente 

diminuindo a incidência dos pedidos de trocas de UC’s. Ainda durante o apoio presencial, o 

SA deverá informar e explicar o processo de anulação/alteração da inscrição dentro do 

prazo para que os estudantes o possam executar sem a intervenção do SA. 

 

4.4.4. Requerimento online para Anulação/Alteração da Inscrição em UC’s Fora do 

Prazo 

Atualmente, um estudante que pretende anular/alterar a inscrição em UCs fora dos 

prazos definidos para o efeito apresenta no SA ou envia por email, em qualquer altura do 

ano letivo, um requerimento a solicitar esta troca. Por norma, todos os requerimentos são 

aceites tendo em conta que o que se pretende é agilizar o máximo possível e não criar 

entraves ao percurso académico do estudante. No entanto, nem sempre o procedimento 

adotado é conduzido de forma estruturada e criteriosa.  

Ao analisarmos este processo é possível verificar alguns constrangimentos: 

 Há requerimentos que dão entrada a meio do ano letivo quando as UC´s já estão a 

decorrer; 

 Não há garantia de que os regentes das UC´s tenham tomado conhecimento de que 

essas trocas foram realizadas, a menos que estejamos perante uma inscrição numa 

UC que pertença a um outro ciclo de estudos no qual é necessário a autorização do 

Diretor desse mesmo ciclo de estudos. 
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 Para que esta troca seja favorável tanto para o estudante como para os docentes 

das UC’s e para agilizar e otimizar a execução deste processo no SA, propõe-se que seja 

ativado no módulo de requerimentos a “Alteração em Unidades Curriculares”. 

No preenchimento do requerimento, o estudante deverá expor o motivo da alteração, 

indicar as UC’s que pretende validar e as que pretende anular e inserir os ficheiros relativos 

aos pareceres dos regentes das UC’s na área dos “Documentos”. A submissão destes 

ficheiros será de caráter obrigatório, sendo que, quando omissos, o SA deverá notificar o 

estudante via requerimento para que este os insira. A ausência destes ficheiros poderá 

levar ao indeferimento do requerimento.  

 

4.4.5. Relevação de Faltas - Casos Omissos  

 A forma como o processo de relevação de faltas por casos omissos tem sido 

conduzido tem comportado alguns constrangimentos para o SA. Uma vez que ficou definido 

que as faltas por casos omissos apenas são relevadas quando o estudante ultrapassa 25% 

das faltas injustificadas, é necessário que, quando entra um requerimento desta tipologia no 

SA, o Serviço tenha conhecimento do absentismo do estudante. No requerimento não 

consta essa informação, tornando necessário o SA contactar, por email, o(s) regente(s) das 

UC’s. Contudo, o(s) regente(s) tende(m) apenas a informar o número de faltas que o 

estudante deu e, tendo em conta que o SA não tem conhecimento do número de aulas que 

foram lecionadas, o cálculo do absentismo torna-se impossível apenas com esta informação 

e, por isso, é necessária a troca de mais emails até o SA obter a informação completa. Por 

outro lado, nos casos de U’s com mais do que um regente, a informação fornecida é, muitas 

vezes, incoerente. Estes cenários têm potenciado o aumento da troca de emails entre o SA 

e o(s) regente(s), a fim de obter a informação correta e necessária para dar continuidade a 

este processo, tornando este processo lento e complexo.  

 Tendo como principal objetivo, a diminuição de troca de emails e do tempo 

despendido na execução deste processo, propõe-se que o requerimento de relevação de 

faltas seja entregue no SA previamente instruído com um parecer do regente da UC sobre o 

absentismo do estudante (Figura 60). Para a emissão deste parecer, o SA disponibilizará 

um formulário próprio que possibilitará ao Serviço obter a informação pretendida para, de 

seguida, elaborar o despacho que deverá ser enviado à Direção. Considerando que o 

Regulamento Pedagógico da FMUP não estabelece prazos limites para a apresentação da 

relevação de faltas por casos omissos, propõe-se ainda que, por uma questão de 

uniformidade e equidade, os estudantes entreguem este requerimento no máximo até 10 
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dias úteis após a ocorrência da falta.  

 No entanto, a solução ideal passa pelo desenvolvimento do módulo de registo de 

assiduidade do MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Uma 

vez implementada esta funcionalidade poderá trazer muitas vantagens. Através deste 

módulo é possível criar sessões de aulas e para cada uma delas o regente pode marcar 

faltas, presenças, atrasos ou justificações de todos os estudantes inscritos. Além disso, com 

esta funcionalidade o próprio estudante pode ter acesso a esse registo e o regente pode 

gerar relatórios sobre a assiduidade de cada um dos estudantes. Estes relatórios poderiam 

substituir o parecer do regente que é imposto na proposta anterior. Deste modo o SA 

conseguiria aceder mais rapidamente ao absentismo exato do estudante diminuindo o 

tempo despendido no processo, a troca de emails e o papel.  

 No entanto, a sua implementação avizinha-se muito difícil. Por um lado, não existe 

muito controlo de faltas nas aulas teóricas e, por outro lado, nas aulas práticas, as 

presenças são registadas através de um papel que circula pelos estudantes para estes 

assinarem, não sendo estas confirmadas através de chamada oral. Atualmente, a FMUP 

tem verificado falhas neste método pois os estudantes tendem a manipular incorretamente 

estas folhas de presença. Assim sendo, a implementação do MOODLE implicaria mudanças 

radicais neste processo. Com a implementação desta funcionalidade no MOODLE, o 

regente seria responsável pelo registo das presenças dos estudantes, ao contrário do que 

tem sido feito. No entanto, são pouco os regentes que utilizam esta plataforma e raramente 

estes têm acesso a um computador durante as aulas o que implicaria que o registo destas 

presenças fosse feito primeiro em papel e depois na plataforma. Por estes motivos, a 

solução do MOODLE não parece, para já, a mais adequada.  



 
 

165 
 

Figura 60 - TO BE do Processo de Relevação de Faltas por Casos Omissos 

 

4.4.6. Inscrição em Exames de Melhoria MMED (Lançamento de Resultados) 

 No início de cada ano letivo é elaborado e divulgado o calendário de exames de 

época normal e época de recurso.   

 De acordo com o Regulamento Pedagógico da FMUP “os estudantes poderão 

repetir provas de avaliação para melhoria de classificação, por uma só vez por UC, numa 

das duas épocas de exame imediatamente subsequentes” (Faculdade de Medicina 2013, 

12) àquela em que obtiveram aprovação. A inscrição em melhoria de exames tem de ser 

feita pelo estudante, no SIGARRA, até 48 horas úteis antes da realização do exame. 

 O lançamento tardio dos resultados dos exames anteriores tem dificultado o 

cumprimento deste prazo para a inscrição em exames de melhoria. Por este motivo, 

atualmente dão entrada no SA muitos requerimentos a solicitar a inscrição em exame de 

melhoria fora de prazo. Muitos dos requerimentos têm sido indeferidos gerando um grande 

volume de reclamações face ao indeferimento. De forma a colmatar esta situação, os 

regentes têm enviado ao SA uma lista de estudantes com condições para realizarem exame 

de melhoria. Para que os estudantes não sejam prejudicados e não tenham de pagar uma 

taxa por prática de atos fora de prazo, o SA faz a inscrição de cada estudante manualmente 

no SIGARRA. 
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 Uma das principais razões da ocorrência desta situação é a ausência de prazos 

limites para o lançamento de resultado.  

 A fim de cumprir os prazos para o lançamento de resultados, o calendário de 

exames e o Regulamento Pedagógico da FMUP e de garantir uma adequada preparação e 

gestão para o estudante efetuar a inscrição no exame, os exames da época de recurso 

deverão seguir a mesma ordem de agendamento da época normal e deverão ser 

estabelecidos os seguintes prazos: 

• Máximo 5 dias úteis para o regente lançar resultados provisórios após realização do 

exame; 

• Máximo 3 dias úteis, a contar 24h após o lançamento dos resultados, para o 

estudante consultar o exame; 

• Máximo 24h, após consultas, para o regente lançar os resultados definitivos; 

• Máximo 48 horas úteis antes do exame para fazer a inscrição em exame para 

melhoria. 

 

4.4.7. Entrega de Relatórios e Renovação da Inscrição no 3º ciclo  

4.4.7.1. Entrega de Relatórios e Renovação da Inscrição no 2º ano 

 As propostas de melhoria neste processo surgem com base nas disposições do 

Regulamento Geral dos Terceiros Ciclos de Estudos da Universidade do Porto. De acordo 

com o ponto 1 do artigo 12º do Regulamento Geral dos Terceiros Ciclos de Estudos da 

Universidade do Porto, o “tema da tese é proposto pelo orientador tão cedo quanto possível, 

em articulação direta com o estudante e, se existir curso de doutoramento, necessariamente 

antes do final deste” (Universidade do Porto 2015, 3). Ainda no mesmo artigo, no ponto 2, 

refere que “quando o ciclo de estudos integra um curso de doutoramento, a inscrição em 

tese depende da aprovação neste e de parecer favorável do orientador e da comissão 

científica do ciclo de estudos” (Universidade do Porto 2015, 3). 

 Neste momento, a inscrição dos estudantes da FMUP em tese, no 2º ano (Inscrição 

Definitiva), ocorre sem que seja cumprido o disposto no ponto 2, isto é, sem as 

classificações de toda a parte curricular do 1º ano, incluindo a classificação da unidade 

curricular “Projeto de Tese” devido ao atraso das avaliações. Ainda assim, para evitar esta 

situação, ao longo dos anos o SA tem vindo a adiar o prazo para a entrega dos documentos 

para instrução da ID dos estudantes. Desta forma, é impossível estabelecer prazos iguais 

para a ID para todos os anos letivos. Por sua vez, o disposto no ponto 1 do artigo também 

não tem sido cumprido pois os relatórios com a proposta da tese apenas são entregues 
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após o final do curso de doutoramento. 

 Assim, a proposta passa por uniformizar os prazos. Isto é, definir para todos os anos 

letivos o dia 31 de outubro como data limite para a renovação da inscrição.  

 Propõe-se também, a fim de cumprir o disposto no ponto 1 do artigo 12º do 

Regulamento Geral dos Terceiros Ciclos de Estudos da UP, que a entrega dos relatórios 

passe a ser feita até o final do 1º ano curricular, preferencialmente até final de julho. 

permitindo enviar os processos para a reunião do CC de setembro ou, o mais tardar, de 

outubro (Figura 61). Desta forma, após a inscrição o estudante, através do novo módulo 

PDT, pode registar o tema da tese na sua página pessoal.   

Contudo, nem todos os cursos de doutoramento disponibilizam ao estudante 

condições ajustadas a esta realidade pois a UC de projeto de tese apenas se inicia no 2º 

semestre dificultando a entrega destes relatórios no tempo definido. Nestes casos, seria 

importante ajustar a UC “Projeto de Tese” para que haja uma preparação e elaboração 

atempadas.  

Figura 61 – TO BE do Processo de Entrega de Relatórios e Renovação da Inscrição no 

2º ano 

 

4.4.7.2. Entrega de Relatórios no 3º ano e 4º ano 

 Para a inscrição no 3º ano, o estudante entrega os relatórios no SA que são 

posteriormente remetidos para o DAIPG. O DAIPG encarrega-se da marcação e realização 

da Reunião Entrevista e, após a Reunião entrevista, o DAIPG remete ao SA o parecer da 



 
 

168 
 

mesma. 

 Nas renovações de inscrições subsequentes, os estudantes entregam no SA os 

relatórios de progresso que são remetidos a Comissão Científica de cada ciclo de estudos 

para emissão de parecer.  

 De acordo com o ponto 2 do artigo 13º do Regulamento Geral dos Terceiros Ciclos 

de Estudos da Universidade do Porto, o “orientador e, quando aplicável, o coorientador 

informarão anualmente a comissão científica sobre a evolução do trabalho do candidato” 

(Universidade do Porto 2015, 3). No ponto 3 do mesmo artigo é disposto que “a(s) 

informação(ões) a que se refere o número anterior, sob a forma de relatório escrito, 

deverá(ão) dar entrada na comissão cientifica até trinta dias úteis antes do termo do período 

para o qual o candidato tem inscrição válida” (Universidade do Porto 2015, 3). 

 Com base no Regulamento, concluímos que a intervenção do SA não é necessária 

no processo de Entrega de relatórios a partir do 2º ano. Relativamente ao processo de 

entrega de relatórios no 3º ano, o SA, neste momento, assume um papel de intermediário 

entre o estudante e o DAIPG pois todo o processo da Reunião Entrevista é da 

responsabilidade do DAIPG.  

Assim, propomos que no 3º ano os relatórios e pareceres da equipa de orientação, 

sejam remetidos à Comissão Cientifica do ciclo de estudos com conhecimento ao DAIPG 

para marcação e realização da Reunião Entrevista. Após estas reuniões, o parecer final é 

remetido para o SA. (Figura 62). Quanto às inscrições seguintes, propomos que a entrega 

dos relatórios de progresso passe a ser articulada e gerida entre estudante, equipa de 

orientação e Comissão Científica, sem a intervenção do SA, cumprindo assim o 

regulamentado. Os mesmos deverão ser remetidos à Comissão Cientifica do ciclo de 

estudos com conhecimento ao DAIPG para arquivo.  
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Figura 62 - TO BE do Processo de Entrega de Relatórios no 3º ano 

 

4.4.8. Pedido de Admissão a Provas 

 Até à data, o SA tem usado a data limite para a Renovação de Inscrição no 2º ano 

como referência para a data limite de pedido de admissão a provas, cuja contagem dos 

prazos até ao ano da entrega da tese é feita por períodos de 12 meses. Ou seja, um 

estudante que fez a sua Inscrição Definitiva (2º ano) no ano letivo 2016/2017, teve como 

data limite para a Renovação da Inscrição dia 15/11/2016 e, como tal, no ano do pedido de 

admissão a provas a sua data limite será 15 de novembro.  

 Contudo, o procedimento varia consoante o ano letivo da ID, isto porque, para os 

estudantes cuja ID ocorreu em 2009/10 a data de referência para entrega da tese é a data 

da homologação do CC. Esta situação faz com que no mesmo ano e até no mesmo curso 

sejam aplicados procedimentos diferentes, o que vai resultar em datas diferentes para o 

pedido de admissão a provas.  

 Portanto, de forma a simplificar a contagem dos prazos e a uniformizar as datas e 

também para cumprir o calendário escolar, ainda que isso leve a um aumento exponencial 

do volume de trabalho no SA num dado período, sugere-se que o pedido para admissão a 

provas seja feito até final do ano letivo de acordo com o calendário escolar. 
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4.4.9. Pedido de Isenção do Pagamento da Propina ao abrigo do Ponto 8 do artigo 3ª 

do RPUP 

 Após o SA informar o estudante sobre a sua data limite para o pedido de admissão a 

provas, dá também conhecimento da isenção de propina ao abrigo do ponto 8 do 13º artigo 

do RPUP. A contagem deste período excecional de isenção de pagamento de propina tem 

em conta a data definida na proposta de funcionamento relativa ao ano em que o estudante 

realizou a matrícula (1º ano, 1ª vez). Ou seja, para um estudante que se matriculou no ano 

letivo 2015/2016 e cujo programa doutoral iniciou a sua atividade letiva no dia 23/09/2015, a 

contagem dos 90 dias úteis é feita a partir de 23/09/2018.  

 A forma como a informação relativa a esta exceção tem sido dada ao estudante 

leva-o a considerá-la como uma prorrogação do prazo quando na verdade não é. Isto 

porque são poucos os estudantes de doutoramento que não apresentam o requerimento 

para usufruir desta exceção, fazendo com que a data limite oficial para admissão a provas 

nunca seja considerada.  

 Por outro lado, a forma como o processo de admissão a provas tem sido conduzido 

tem gerado constrangimentos na aplicação desta exceção. Por exemplo, para um estudante 

que se matriculou em 2015/16, cujo programa doutoral tenha a duração de 3 anos, o prazo 

para a admissão a provas será 15/11/2018. Caso o estudante pretenda entregar a tese até 

novembro (data limite) é necessário que o SA proceda à inscrição administrativa do 

estudante pois em novembro de 2018 já se iniciou o ano letivo 2018/2019. À nova inscrição 

fica associada uma propina anual. Tendo em conta que o estudante já pagou os 3 anos de 

propinas o SA isenta o pagamento da propina associada a esta quarta inscrição aplicando 

esta exceção. Neste caso, se o estudante não entregar dentro do prazo estabelecido e 

pretender usufruir da exceção torna-se complicado resolver esta questão e, além disso, não 

existe um procedimento estabelecido. 

 Aliado a este desfasamento na contagem dos prazos foi possível constatar uma 

discrepância nas datas para a entrega da tese ao abrigo do ponto 8 do artigo 3ª do RPUP. 

O não cumprimento do calendário escolar no que toca ao início da atividade letiva dos 

cursos, faz com que para estudantes do mesmo ciclo de estudos a contagem dos 90 dias se 

reportem a meses diferentes pois há cursos a iniciar em setembro e outros em novembro. 

 Esta circunstância reflete a importância do cumprimento do calendário escolar na 

elaboração das propostas de funcionamento e da proposta relativa ao pedido de admissão 

a provas referida no subponto anterior.  
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4.4.10. Audiência Prévia 

 Até à data existiam muitas dúvidas no SA sobre como conduzir o processo de 

audiência prévia. Segundo o artigo 121º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) 

“os interessados têm o direito de ser ouvidos no procedimento antes de ser tomada a 

decisão final (…) a audiência se processa por forma escrita ou oral e manda notificar os 

interessados (…) em prazo não inferior a 10 dias” (Ministério da Justiça 2015, 26).  

 Assim, de forma a uniformizar e agilizar o processo, o SA deverá, antes de ser 

tomada a decisão final, notificar ao estudante a resposta ao requerimento e o direito à 

audiência prévia seguindo o esquema do documento “Ofício_ Notificação Audiência Prévia” 

(Figura 63). Após a notificação, caso o estudante não se pronuncie, o SA deverá arquivar a 

documentação respetiva. Caso contrário, o estudante deverá enviar ao SA um documento 

no qual se pronuncia sobre as questões com interesse para a decisão. O SA deverá enviar 

o documento à Direção da FMUP e, durante 10 dias úteis, a contar do 3º dia útil posterior ao 

registo do ofício ou do 1º dia útil seguinte quando aquele dia não seja útil, a Direção da 

FMUP deverá analisar o documento. Depois da análise, a Direção da FMUP deverá enviar 

ao SA o documento com a decisão final para que o SA notifique o estudante. Quando o 

estudante está satisfeito com a decisão o SA deverá arquivar os documentos. Quando 

insatisfeito o estudante apresentará uma reclamação.  

 

Figura 63 – Processo de Audiência Prévia 



 
 

172 
 

4.4.11. Transcrição de Registos de Estudantes de Mobilidade IN 

 Neste processo, o GRIM emite o documento relativo à classificação do aluno e envia 

esse documento ao SA. O SA faz a transcrição de registos no GA e, posteriormente, a 

Direção do SA assina o documento de transcrição de registos. 

 Este documento é de extrema importância pois valida as disciplinas realizadas, os 

créditos ECTS e as notas atribuídas. Contudo, até à data, a sua validação é feita por um 

órgão que não acompanha o percurso destes estudantes de mobilidade IN. Assim sendo, 

propõe-se que a delegação desta competência seja repensada e ajustada a esta realidade. 

 

4.4.12. Época Especial de Conclusão para Entrega da Dissertação – 2ºs ciclos 

 Na FMUP, até a data, a Época Especial de Conclusão aplica-se a todas UC’s, à 

exceção da UC “Dissertação”, mas na verdade o Regulamento Pedagógico da FMUP não 

prevê que esta época não possa ser utilizada pelo estudante para a entrega da dissertação. 

Segundo o Regulamento Pedagógico da FMUP na época especial de conclusão dos 2ºs 

ciclos de estudos “cada estudante pode prestar provas de exame em UC a cujo exame nas 

épocas normal ou de recurso, no ano em que esteve inscrito, não haja comparecido, ou 

tendo comparecido, dele haja desistido ou nele haja reprovado” (Faculdade de Medicina 

2013).  

 Tendo em conta que a “Dissertação” é uma UC nos planos curriculares dos cursos 

de 2º ciclo da FMUP, foi feito um pedido de esclarecimento à FOA que nos esclareceu que, 

excecionalmente, o estudante pode requerer a entrega da dissertação na Época Especial 

de Conclusão.  

 Assim, propôs-se incluir nos calendários dos 2ºs ciclos prazos para entrega da 

dissertação em Época Especial de Conclusão, indicando que o usufruto desta exceção 

carece da apresentação de requerimento, instruído com o parecer do orientador, e de 

emolumento associado.  

 

4.4.13. O “Portefólio” dos Estudantes da FMUP  

Ao longo da sua formação, os estudantes de Medicina, com o objetivo de aumentar 

as suas competências e conhecimentos, participam em diversas atividades dentro e fora do 

ambiente escolar tais como: 2ºs estágios, atividades de voluntariado, seminários, 
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congressos, conferências, organização de eventos científicos, projetos extracurriculares, 

estudos em mobilidade, publicação de artigos científicos, intervenções médicas, atividades 

de ensino, investigação e desenvolvimento em colaboração com CHSJ–CUME.  

Estas atividades, denominadas de complementares, enriquecem o currículo dos 

estudantes e, por esta razão, deverão ser validadas pela Faculdade mediante a 

apresentação de um comprovativo de realização da mesma e/ou relatório. No entanto, 

apesar de fazerem parte integrante do percurso académico do estudante não são 

reconhecidas como tal pois não há lugar à sua inserção quer no sistema quer no 

suplemento ao diploma do estudante.  

Uma das formas de promover estas atividades é inclui-las no suplemento ao diploma 

e, para isso, os estudantes deverão apresentar um requerimento no SA que deverá estar 

instruído com o respetivo comprovativo (Figura 64). Estas atividades serão introduzidas no 

GA para que surtam o efeito desejado no suplemento ao diploma. Isto permitirá validar o 

trabalho realizado na FMUP, divulgar atividades extra curriculares enriquecedoras das 

competências e conhecimentos dos estudantes da FMUP, bem como promover as 

potencialidades da reforma curricular do MMED e divulgar potencialidades da instituição e 

os objetivos do CUME. 

Para introduzir esta informação no GA, o SA terá de aceder a “Área de pessoas”. 

Depois em “Pesquisa de estudantes” terá de introduzir o número do estudante pressionar 

“Pesquisar”. Em seguida, na coluna esquerda seleciona a opção “Atividades 

Complementares” e carrega no ícone “+” para inserir a atividade. Irá aparecer uma janela 

com campos para preencher. Nessa janela o SA colocará o nome da atividade, a data de 

início e fim da atividade e preencherá o campo “Preencher tags”. Para finalizar carrega em 

“Gravar” e em “Continuar”. 
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Figura 64 - Processo de Introdução de Atividades Complementares
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5- Conclusões e Perspetivas Futuras 

 A complexidade da formação dos estudantes de Medicina foi uma das principais 

motivações para a realização deste trabalho. A parceria existente com o CHSJ e a partilha 

das mesmas instalações faz do CHSJ o núcleo de ensino da FMUP. Ao longo da sua 

formação, os estudantes participam em atividades que decorrem em ambiente laboratorial e 

em Serviços Hospitalares e Unidades de Saúde e realizam projetos de investigação com a 

participação e orientação de docentes e clínicos de ambas instituições. Esta circunstância 

tem reforçado o aumento do número de médicos a frequentar programas de ensino nos 

diferentes níveis de formação e da oferta formativa, a fim de reforçar a educação médica.  

A especificidade do ensino da FMUP faz-se sentir num dos principais e mais 

requisitados serviços da Faculdade. Atualmente, a atuação do SA engloba um conjunto de 

procedimentos e processos complexos que exigem deste Serviço um acompanhamento 

constante para dar resposta rápida e eficiente às necessidades do seu público. No entanto, 

face à complexidade dos procedimentos existentes e à sua elevada procura, a 

produtividade e o desempenho do SA têm-se demonstrado insuficiente na resposta às 

solicitações e exigências externas. A ausência de procedimentos estabelecidos, a deficiente 

comunicação e partilha de informação entre o SA e os restantes departamentos da FMUP e 

a dificuldade na utilização do SIGARRA foram os primeiros constrangimentos identificados 

associados a este insucesso. 

A fim de melhorar a eficácia e eficiência do desempenho deste Serviço foram 

estabelecidos os seguintes objetivos: otimizar a utilização do sistema SIGARRA; 

implementar melhorias na execução dos processos do Serviço Académico; melhorar a 

cooperação na execução de processos entre o Serviço Académico e os restantes 

departamentos da FMUP e a Reitoria. Para isso foi feito o levantamento e mapeamento de 

todos os seus processos através da aplicação do BMP. Através do mapeamento foi possível 

identificar os processos existentes, os seus intervenientes, as tarefas de cada um, a sua 

sequência e o sistema informático utilizado.  

 Contudo, na elaboração desta tarefa surgiram algumas dificuldades. A primeira 

dificuldade surge na identificação dos processos pois os recursos existentes para registo de 

dados dos processos não forneciam informação suficiente para fazer este levantamento. Foi 

necessário fazer uma pesquisa profunda e extensa, recorrendo a documentos, emails e ao 

SIGARRA. Terminada a fase de identificação, percebemos que a sua amplitude poderia 

comprometer os objetivos deste trabalho, tendo em conta que o que se pretendia era 

apresentar melhorias. Assim, optamos por mapear os processos mais complexos e com 
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maior afluência no SA. A segunda dificuldade foi sentida na descrição dos processos. Para 

os descrever foram feitas entrevistas não estruturadas aos colaboradores do SA. A 

ausência de procedimentos estabelecidos resultou muitas vezes em respostas díspares, 

equívocas e confusas. Isto porque alguns colaboradores não sabiam executar determinado 

processo ou executavam-no de forma diferente dos restantes colegas. Para chegar a um 

consenso sobre a forma correta de executar os processos foram realizadas várias reuniões 

com os colaboradores do SA e de outros departamentos.  

 Após a identificação dos processos, das tarefas do fluxo e dos intervenientes iniciou-

se o mapeamento dos processos e nesta fase surgem novas dificuldades. Devido à 

complexidade de alguns dos processos, a sua representação em linguagem BPMN foi uma 

tarefa difícil. No início pretendíamos elaborar os mapas da forma mais completa e detalhada 

possível, no entanto, a sua leitura, principalmente para quem não tem formação nesta área, 

tornou-se bastante difícil. Tendo em conta que se pretende que os colaboradores do SA 

consultem e cumpram estes mapas, optamos então por fazer a sua representação de forma 

mais simples facilitando a sua compreensão. No decorrer do levantamento dos processos 

também foi objetivado identificar os tempos de execução de cada tarefa que, como foi 

referido neste trabalho, se revelou impossível dada disparidade dos tempos detetada.  

 Posto isto, para otimizar a utilização do SIGARRA fomos considerando, ao longo do 

mapeamento dos processos este sistema como um elemento interventivo. A ausência de 

formação dos colaboradores e de disponibilidade para a consulta de manuais de utilização 

do SIGARRA (disponíveis no portal TIC), tem vindo a gerar muitas dúvidas sobre como 

executar determinada tarefa neste sistema, potenciando a ocorrência de erros. De forma a 

colmatar esta situação, todas as tarefas e passos que são executados através deste 

sistema foram descritos e representados nos mapas dos processos para que a sua 

execução seja eficiente e padronizada.  

 Para implementar melhorias na execução dos processos do SA e melhorar a 

cooperação na execução de processos entre este Serviço e os restantes departamentos da 

FMUP e a Reitoria foram analisados os processos atuais levantados (Quadro 2). Esta 

análise permitiu-nos identificar os principais problemas que têm vindo a dificultar o bom 

desempenho do SA. O incumprimento dos Regulamentos do Ensino Superior e da FMUP e 

da UP, a frágil comunicação entre o SA e os restantes departamentos da FMUP, o elevado 

número de solicitações internas e externas ao SA, o difícil acesso à informação, a deficiente 

formação dos colaboradores da FMUP e o elevado número de intervenientes nos processos 

foram alguns dos principais problemas identificados.  
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 Com base nestes constrangimentos, apresentamos propostas de melhoria (estado 

futuro), novos processos e soluções gerais, que não têm influência direta nos processos 

mas terão impacto na sua eficiência e eficácia. 

 As soluções e as propostas de melhoria que surgiram com este trabalho foram, 

posteriormente, discutidas com a Direção do SA e da FMUP. Nesta reunião foi a 

importância da realização dos mapas dos processos, destacando:  

 A otimização dos processos do SA pois os colaboradores do SA saberão executá-

los corretamente e de forma padronizada;  

 O conhecimento do fluxo do processo e dos demais intervenientes que permitirá 

identificar rápida e facilmente possíveis entraves na sua execução; 

 A perenidade dos processos que permitirá que novos colaboradores saibam como 

executá-los; 

 A transmissão do conhecimento que fará com que os colaboradores saibam 

executar os processos mantendo assim o capital intelectual; 

 A possibilidade de análise do processo para melhoria contínua. 

 Relativamente às soluções e às propostas, tanto a Direção do SA como da FMUP, 

acreditam que a sua implementação terá um grande impacto positivo no desempenho da 

instituição. Ainda assim, foram assinaladas possíveis dificuldades na sua implementação 

relacionadas, principalmente, com a relutância na mudança e na adaptação e com o 

acompanhamento da modernização.  

 Recentemente foram já implementadas as propostas associadas à mensagem 

automática, à Criação de Plano de Pagamento de Cursos - 3º ciclo, ao Cartão de Cidadão, 

à Audiência Prévia e à Época Especial de Conclusão para entrega da dissertação nos 2ºs 

ciclos, contudo o tempo não foi suficiente para avaliar resultados. Aliás, por questões de 

tempo, a maior lacuna deste trabalho é a ausência de avaliação de resultados da 

implementação dos mapas dos processos, por meio da abordagem BPM, e das melhorias 

propostas.   

Este trabalho permitiu-nos perceber que a gestão de informação numa Faculdade de 

Medicina é, de facto, uma tarefa complexa e que se reflete na execução dos processos da 

instituição e na prestação do seu serviço. O SA tem-se esforçado para corresponder ao 

prestígio e à qualidade de ensino da FMUP mas esta ambição apenas será possível se o 
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Serviço adotar a abordagem BPM na sua gestão e implementar as sugestões apresentadas 

ao longo deste trabalho ainda que para a sua implementação seja necessário a delegação 

de novas competências ou a contratação de novos colaboradores. Só assim será possível 

controlar e otimizar os processos e a orientação de serviços para melhorá-los e alcançar 

resultados pretendidos.  
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Quadro 2 - Problemas identificados e as soluções e processos implementados 

Problemas identificados 
 

x Ausência de um sistema de 
informação que permita 

controlar a execução das 
tarefas pelos intervenientes 

no processo 
 

Fraca intervenção do SA 
em processos com inicio 

noutros 
departamentos 

Incumprimento dos 
Regulamentos do Ensino 

Superior, do Calendário Escolar 
e de Legislação 

Difícil acesso à informação 

Frequente solicitação de 
reports e prestação de 

apoio aos departamentos 
da FMUP 

Soluções gerais 

- Realização de Relatórios 
Mensais 

 

- Otimização da Formação dos 
Colaboradores do SA; 

- Fotocópia do Cartão de 
Cidadão 

 
- Reorganização e 

Digitalização do Arquivo Físico 
do SA; 

- Otimização da Formação dos 
Colaboradores do SA; 

- Realização de uma Sessão 
de Receção aos Novos 
Estudantes da FMUP – 

Mestrados e Doutoramentos; 
- Implementação da versão 
alargada do Módulo PDT do 

SIGARRA; 
- Gestão da Informação do 

SIGARRA; 
- Disponibilização de Horários 
Escolares dos 2ºs e 3ºs ciclos; 

- Gestão Estratégica da 
Página da FMUP no 

Facebook. 
 

- Gestão da Informação do 
SIGARRA;  

- Disponibilização de 
Horários Escolares dos 2ºs 

e 3ºs ciclos;  
- Envio de uma Mensagem 

Automática 

Estado Pretendido dos Processos 

 
 

- Redesenho do processo 
de Criação de Propostas 

 
- Redesenho do processo de 

Criação de Plano de Pagamento 

 
- Relevação de Faltas - Casos 

Omissos;  
 

(continua) 
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de Funcionamento para 
cursos Conferente de Grau 
e Não Conferente de Grau 

 

de Cursos - 3º ciclo;  
- Ativação no módulo de 
requerimentos online a 
“Alteração em Unidades 

Curriculares”;   
- Inscrição em Exames de 

Melhoria MMED (Lançamento 
de Resultados); 

- Entrega de Relatórios e 
Renovação da Inscrição no 3º 
ciclo (2º ano, 3º ano e 4º ano);  

- Pedido de Admissão a Provas;  
- Pedido de Isenção do 

Pagamento da Propina ao 
abrigo do Ponto 8 do artigo 3ª 

do RPUP; 
- Audiência Prévia; 

- Transcrição de Registos de 
Estudantes de Mobilidade IN; . 
- Época Especial de Conclusão 
para Entrega da Dissertação – 

2ºs ciclos 
 

- Pedido de Admissão a 
Provas;  

- O “Portefólio” dos Estudantes 
da FMUP 

Soluções e Processos implementados 

 
 Redesenho do processo de Criação de Plano de Pagamento de Cursos - 3º ciclo; 

 Audiência Prévia 
 Época Especial de Conclusão para Entrega da Dissertação – 2ºs ciclos; 

 Fotocópia do Cartão de Cidadão; 
 Envio de uma Mensagem Automática. 

 

(conclusão) 
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Apêndices 

 

 

 

 

 

 

Procedimentos para 3ºs Ciclos de Estudos da FMUP  

Sumário: 

• Propostas de Funcionamento; 

• Entrega de relatórios (anexo) para a Inscrição definitiva: até 31 de julho (final 

do 1º ano curricular) 

• Renovação da inscrição 2º ano: até 30 de setembro (excecionalmente até 31 

de outubro).  

• Entrega de relatórios (anexo) para a Reunião-Entrevista: até 30 dias úteis 

antes do término do ano letivo.  

• Renovação da inscrição e Entrega de relatórios 3º e 4º ano; 

• Entrega da tese ao abrigo do ponto 8 do artigo 13º do RPUP.  

 

 

Necessidades: 

1. Propostas de Funcionamento 

 Cumprimento do calendário escolar na elaboração das propostas 

de funcionamento e ter especial atenção às datas de referência para 

as épocas de avaliação.  

 Melhoria na orientação para definição dos requisitos de admissão 

do candidato: - que documentos devem ser apresentados na 

candidatura? 

 

 

2. Uniformização dos prazos para a renovação das inscrições e para a 

entrega de documentos: 
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 Entrega de relatório para a Inscrição Definitiva até final do ano 

letivo do 1º ano curricular (preferencialmente até final de julho) e renovação 

de inscrição (2ºano) até 30 de setembro (excecionalmente até 31 de 

outubro). 

Exemplo: 

Até 31 de julho de 2018, os estudantes do 1º ano entregam no SA os 

documentos para instrução do processo de Inscrição Definitiva que será 

realizada no ano letivo seguinte. 

Desta forma, o SA envia os processos para a reunião do Conselho 

Científico de setembro ou, o mais tardar, de outubro, permitindo que os 

estudantes procedam à renovação da sua inscrição no 2º ano curricular 

até 30 de setembro e ao registo do tema da tese na sua página pessoal, 

cumprindo o disposto no ponto 3 do artigo 12º do Regulamento Geral dos 3ºs 

ciclos da UP: “Após inscrição em tese (conhecida como “Inscrição Definitiva” 

em doutoramento), o estudante deve, no prazo de trinta dias uteis, proceder 

ao registo do tema da tese e à indicação do orientador e, se aplicável, do 

coorientador (…)”. 

 Entrega de Relatórios de progresso (3º e 4º) até 30 dias úteis antes 

do final do ano letivo – calendário oficial da UP 

 Renovação de inscrição (3º e 4º ano): até 30 de setembro 

 

 

3. Reestruturação do processo de entrega de relatórios (3º e 4º ano): 

Propõe-se que os relatórios de progresso sejam geridos internamente 

entre estudante, equipa de orientação e comissão cientifica sem a 

intervenção do SA, tal como disposto no artigo 13º do Regulamento Geral dos 

3ºs ciclos da UP.   

 Para a Reunião Entrevista: os relatórios e pareceres da equipa de 

orientação, deverão ser remetidos à Comissão Cientifica do ciclo de estudos 

com conhecimento ao DAIPG para marcação e realização da Reunião 

Entrevista. Após estas reuniões, o parecer final é remetido para o SA.  

 Para as inscrições subsequentes: os relatórios e pareceres da 

equipa de orientação, deverão ser remetidos à Comissão Cientifica do ciclo 

de estudos com conhecimento ao DAIPG para arquivo.  
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4. Entrega da tese ao abrigo do ponto 8 do artigo 13º do RPUP: 

De acordo com o ponto 8 do 13º artigo do Regulamento de Propinas da 

UP: “São devidas integralmente as propinas correspondentes ao ano em 

que a tese de doutoramento é entregue exceto se essa entrega ocorrer nos 

primeiros noventa dias úteis a contar do início do ciclo de estudos (…)”. 

Deste modo, a contagem deste período excecional de isenção de 

pagamento de propina tem em conta a data definida na proposta de 

funcionamento relativa ao ano em que o estudante realizou a matrícula (1º 

ano, 1ª vez).  

 

 

                                          

NOTA: pela necessidade de evolução da gestão académica e otimização de 

procedimentos e processos administrativos e, não descorando as sugestões 

apresentadas pelos restantes departamentos da FMUP, o Serviço Académico 

encontra-se agora em fase de preparação de melhoria de outros procedimentos. 

Nomeadamente: 

- Pedido de admissão a provas de doutoramento (cálculo do SCORE; 

formulário proposta de júri; notificação Diretor dos PD’s);  

- Módulo PDT do Sigarra; 

- Gestão da informação no Sigarra; 

- Criação do “portefólio” dos estudantes da FMUP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviço Académico 
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     Anexo 

 

Documentos a entregar para instrução da Inscrição Definitiva (2ºano): 

A. Projeto de Tese; 

B. Curriculum vitæ; 

C. Parecer da Comissão Científica do Programa Doutoral; 

D. Declaração de aceitação do orientador e coorientador(es) quando exista(m), com a 

identificação completa (nome, grau académico, categoria, instituição); 

E. Declaração de aceitação por parte do Diretor ou Dirigente do Serviço, onde será 

desenvolvido o trabalho de investigação a realizar pelo estudante, no âmbito da tese de 

doutoramento; 

F. Declaração de aceitação por parte da Instituição de Acolhimento externa à FMUP; 

G. Declaração aceitação de desenvolvimento de trabalhos de investigação, no âmbito da 

tese de doutoramento, emitida pela Comissão de Ética da Instituição onde esses trabalhos 

se vão desenvolver. 

 

NOTA: TODOS OS DOCUMENTOS TERÃO DE SER APRESENTADOS EM VERSÃO IMPRESSA (PAPEL) 

 

 

Documentos a entregar para instrução da Reunião Entrevista (3ºano): 

A.  Relatório de progresso do trabalho experimental (elaborado pelo estudante);  

B.  Plano de tese apresentado na proposta de inscrição definitiva;  

C.  Informação do Orientador sobre a evolução dos trabalhos;  

D.  Informação do(s) Coorientador(es) sobre a evolução dos trabalhos;  

E.  Curriculum Vitae  

 

NOTA: TODOS OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER APRESENTADOS EM VERSÃO DIGITAL   
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Documentos a entregar nos anos subsequentes (4ºano) 

A.  Relatório de progresso do trabalho experimental (elaborado pelo 
estudante);  

B.  Informação do Orientador e Coorientador(es) sobre a evolução dos 

trabalhos;  

 

NOTA: TODOS OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER APRESENTADOS EM VERSÃO DIGITAL   

 

 

 

 

 

Serviço Académico 
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Calendarização proposta para os 3ºs Ciclos de Estudos da FMUP 

 

 

 

Calendarização 3ºs Ciclos de Estudos da FMUP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

(a) Documentos para instrução do processo de Inscrição Definitiva; 

(b) Documentos para instrução do processo para a Reunião-Entrevista; 

(c) Relatórios de progresso do estudante; 

(d) Possibilidade de usufruir do ponto 8 do 13º artigo RPUP.  

 

 

 

 

  

 Data Inscrição Entrega de relatórios 

1º ano Prazos definidos nas propostas de 

funcionamento 

até 31 de julho (final do ano letivo) (a) 

2º ano de 1 a 30 de setembro  

*excecionalmente até 31 de outubro 

até 30 dias úteis antes do termo do ano letivo (b)  
(exemplo: 20/06/2018) 

3º ano de 1 a 30 de setembro até 30 dias úteis antes do termo do ano letivo (c)    

(exemplo: 20/06/2018)
 

4º ano de 1 a 30 de setembro até 30 dias úteis antes do termo do ano letivo (c)    

(exemplo: 20/06/2018) 

                           Admissão a Provas  

                               até 31 de julho (final do ano letivo) (d)  
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Apresentação das propostas de melhoria 
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 Consentimento expresso de submissão dos Documentos de Identificação 
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 Dados do documento de identificação 

 

 


