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Artigo 1º 

Condições Gerais do Apoio 

a) O Apoio à Formação Especializada (adiante AFE) é cedido apenas a 

estudantes matriculados na ESE de Setúbal no ano lectivo de 2008/2009 

e primeiro semestre do ano lectivo de 2009/2010. 

b) O AFE cobre custos de deslocação, alimentação e/ou alojamento, sendo 

que a AE ESES compromete-se a pagar um mínimo de um tipo de 

despesa e um máximo das três, desde que estas não ultrapassem o 

valor máximo de apoio por projecto. 

c) O valor máximo cedido por projecto candidato é de 150,00€. 

d) O valor global máximo a ceder à totalidade de projectos candidatos é de 

1050,00€. 

e) O AFE é apenas válido como apoio a despesas relacionadas com 

formações fora dos espaços do Instituto Politécnico de Setúbal 

f) O AFE é apenas válido para formações em Portugal Continental. 
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Artigo 2º 

Candidatura 

a) O estudante candidato deve entregar a Ficha de Candidatura preenchida 

na sua totalidade num mínimo de 30 dias antes da data da formação que 

pretende frequentar. 

b) O estudante deve enunciar com clareza e objectividade o(s) 

contributo(s) que irá retirar da formação pretendida no espaço 

“Justificação da formação” da Ficha de Candidatura. 

c) No acto da entrega da Ficha de Candidatura, o representante da AE 

ESES deverá validar a mesma com a assinatura no espaço indicado e 

entregar uma cópia do documento validado ao estudante candidato. 

d) Após a entrega da Ficha de Candidatura, o estudante candidato tem 15 

dias úteis para entregar o Projecto de Candidatura. 

e) O Projecto de Candidatura pode ser entregue via e-mail, desde que 

devidamente identificado, ou por entrega directa a um representante da 

AE ESES, de preferência ao mesmo que recebeu a Ficha de 

Candidatura. 
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Artigo 3º 

Elementos Obrigatórios a Conter no Projecto de 

Candidatura 

a) Cópia da Ficha de Candidatura validada. 

b) Objectivos do projecto – justificação alargada da utilidade da formação 

pretendida e quais as aprendizagens que se pretendem alcançar no 

contexto da mesma. 

c) Dados específicos sobre a formação pretendida – programa da 

formação, data(s), número de horas, localização específica. 

d) Dados específicos sobre a entidade formadora – website, e-mail, que 

outras formações já fez no passado.  

e) Descritivo de despesas previstas – devem ser enumeradas todas as 

despesas previstas, incluindo o valor pago pela formação (caso exista) e 

todas as despesas adjacentes, mesmo as que não são cobertas pelo 

apoio ou as que o estudante não deseja ver ressarcidas. Os valores 

devem ser os mais exactos possíveis, se não for possível saber um valor 

com exactidão (ex. combustível de veículo próprio), este deve ser 

arredondado por defeito e não por excesso. 

f) Indicação das despesas que o estudante quer ver ressarcidas pelo AE 

ESES, com um valor total que deve ser mencionado como “Valor de 

Candidatura”. 

g) Os projectos não podem exceder as 4 páginas (excepto Ficha de 

Candidatura), e ter corpo de texto em letra Arial 12. 

 

 5



ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SETÚBAL 
 

REGULAMENTO DO APOIO À FORMAÇÃO ESPECIALIZADA 
 

 
Artigo 4º  

Datas e Prazos 

a) A Ficha de Candidatura deve ser entregue num prazo mínimo de 30 dias 

antes da formação pretendida pelo estudante. 

b) O Projecto de Candidatura deve ser entregue até 15 dias úteis após a 

entrega válida da Ficha de Candidatura. 

c) Após a entrega do Projecto de Candidatura, a AE ESES irá avaliar o 

mesmo e emitir uma resposta num máximo de 10 dias. 

 

 

 6



ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SETÚBAL 
 

REGULAMENTO DO APOIO À FORMAÇÃO ESPECIALIZADA 
 

 
Artigo 5º 

Avaliação dos Projectos 

a) A avaliação dos projectos será feita pela Direcção da AE ESES, com 

recurso a outros elementos da AE se necessário. 

b) A AE ESES consultar-se com um professor do curso do estudante que 

apresenta o projecto, de forma a compreender melhor a utilidade da 

formação pretendida. 

c) Será atribuída uma nota de 0 a 5 ao projecto, sendo 5 o valor mais 

valorativo – esta nota servirá para ordenar a prioridade de apoios 

cedidos, no caso de existirem várias candidaturas simultâneas. 

d) Os critérios para a atribuição da nota mencionada na alínea anterior são: 

 Número de estudantes abrangidas pela candidatura – sendo 

que serão mais valorizados projectos que visem a formação de 

mais que um estudante – 30% da nota (1,5 valores); 

 Utilidade e qualidade da formação – serão valorizadas 

formações com várias componentes de aprendizagem nos 

seus programas, ou que sejam muito úteis ao curso do 

estudante (para este critério será crucial a opinião do professor 

do curso a consultado) – 30% da nota (1,5 valores); 

 Proximidade do local de formação em relação ao IPS – são 

mais valorizadas formações perto do politécnico ou dentro da 

zona da Grande Lisboa e Vale do Tejo – 20% da nota (1 

valor); 

 Credibilidade da entidade formadora – será tido em conta qual 

a entidade que prestará a formação ao estudante, seu historial 

e suas competências (para este critério será crucial a opinião 
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do professor do curso a consultado) – 10% da nota (0,5 

valores); 

 Ano de curso – existirá uma escala valorativa em que: primeiro 

ano de curso > último ano de curso. A AE ESES valoriza os 

estudantes de anos mais recentes que apostam mais cedo na 

formação extracurricular – 10% da nota (0,5 valores). 

e) A fórmula de cálculo da nota do Projecto de Candidatura é então a 

seguinte: 

 Nº de estudantes abrangidos (30%) + Utilidade/qualidade da 

formação (30%) + Proximidade do local (20%) + Credibilidade 

da entidade formadora (10%) + Ano de curso dos estudantes 

(10%) = Nota do projecto 
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Artigo 6º 

Atribuição do Apoio 

a) O AFE só é atribuído ao estudante após resposta positiva ao Projecto de 

Candidatura. 

b) O total do “Valor de Candidatura” (art. 2º alínea f.) referido no projecto é 

dividido em duas parcelas de 50%. 

c) A primeira parcela do Valor de Candidatura é entregue ao estudante no 

dia útil antes de iniciar a formação, e a segunda parcela apenas é 

entregue no fim da formação mediante entregue de todos os 

justificativos de despesas (talões, facturas, declarações de pagamentos, 

etc.). 

d) No caso de ser possível emitir facturas detalhadas para as despesas 

que o estudante deseja ver ressarcidas, estas devem ser emitidas em 

nome da AE ESES, cujos dados de facturação devem ser pedidos 

antecipadamente. 

 


