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Introdução 
 

A Portaria nº 74-A/2013 de 15 de Fevereiro estabelece as normas de organização, 

funcionamento, avaliação e certificação dos cursos profissionais. A DBG procedeu, logo na 

altura da publicação da referida portaria, à avaliação do seu possível impacto no módulo 

dbGEP-E, tendo definido um conjunto de ações que teria que realizar para acomodar esse 

mesmo impacto. 

Nessa conformidade, existia, portanto, a necessidade de realizar as adaptações necessárias no 

módulo dbGEP-E, de maneira a que este suportasse as alterações introduzidas pela referida 

portaria. Por outro lado, também existia a necessidade de preparar o módulo dbGEP-E para 

especificidades inerentes aos vários cursos que são ministrados pelas suas entidades 

utilizadoras. 

Assim sendo, a versão 3.8 do módulo dbGEP-E contempla o conjunto de adaptações 

necessárias a responder às duas situações atrás referidas. Para além disso, contempla ainda 

um conjunto de outras alterações e novas funcionalidades bem como pequenas correcções.  

O presente documento visa apenas realçar as alterações mais significativas e que podem 

produzir maior impacto na utilização do módulo dbGEP-E. 

São de referir, no que diz respeito à adaptação à Portaria nº 74-A/2013: 

• Ao nº 1 do art. 28º - Alteração do processo de cálculo da classificação final de curso; 

• Ao nº 2 do art. 28º - Possibilidade de inclusão ou não da classificação da disciplina de 

Educação Física no cálculo da classificação final de curso; 

• Às alíneas b) e c) do nº 2 e do Art. 22º através da: 

� Criação de uma tabela de Entidades de estágio; 

� Inclusão, no percurso de formação, dos estágios dos alunos; 

� Alteração nos dados introduzidos no lançamento das notas globais; 

� Alteração nos dados introduzidos na impressão de diplomas/certificados-ANQ*; 

� Alteração da informação inscrita no registo biográfico. 

É também de referir que a partir da versão 3.8 passa a existir um processo de conclusão de 

curso que passará a determinar o final de um percurso formativo por parte de um aluno, 

resolvendo uma lacuna existente no módulo dbGEP-E. 

 

 

 

 

 

* Como é do conhecimento geral, os certificados/diplomas que o programa produz têm por base os modelos da ANQ. Pelo que é 

do nosso conhecimento, atualmente aqueles modelos ainda não contemplam as alterações definidas pela Portaria 74-A/2013. A 

DBG aguarda que sejam disponibilizados novos modelos para proceder à sua inclusão no módulo dbGEP-E. 
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Tabelas 

Alterações na Tabela de Tipo de Curso 

A tabela de Tipo de Curso (“Tabelas\Apoio à Formação\Organização Curricular”) foi alterada, 

tendo sido acrescentado, no separador “Caracterização”, um conjunto de três campos que 

servem para classificar cada tipo de curso existente quanto ao “Tipo de Ensino”. Na 

actualização para esta versão, a DBG, sempre que possível e para minimizar o impacto desta 

alteração, classificou automaticamente, a partir dos dados do dbGEP-MISI, os tipos de curso 

que existiam em cada base de dados. Nesse sentido, recomenda-se, como é óbvio, que o 

“Tipo de Ensino” associado a cada tipo de curso seja verificado/corrigido. 

 

 

Os três campos são interdependentes, ou seja, a seleção feita no primeiro campo determina o 

que pode aparecer no segundo, e a seleção feita neste ultimo determina o que pode aparecer 

no terceiro. 

Outra alteração nesta tabela ocorreu no separador “Componentes/Disciplinas”. Passou a ser 

possível fazer a definição de qual das disciplinas corresponde à Educação Física.  

 

Esta alteração prende-se com a necessidade de identificação da disciplina de Educação Física 

por forma a permitir e sua inclusão ou não no cálculo da classificação final de curso. 
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 Criação da Tabela de Entidades de Estágio 

Foi criada uma nova tabela para a recolha da informação referente às entidades que 

proporcionam formação em contexto de trabalho aos alunos. 

 

Percursos de Formação 

Alterada a opção Notas Globais 

Em “Percursos de Formação\Alunos\Classificações” foi alterada a opção “Notas Globais” para 

possibilitar a introdução de informação referente à formação em contexto de trabalho e à 

prova de aptidão profissional. 
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 Criada a opção Estágios 

Em “Percursos de Formação\Alunos” foi criada a opção “Estágios” para possibilitar a 

introdução da informação referente aos estágios efectuados por cada aluno no seu percurso 

formativo. 

 

 

Criada a opção Conclusão de Curso 

Em “Percursos de Formação\Alunos” foi criada a opção “Conclusão de Curso”. Passa a ser 

obrigatória a utilização desta opção para indicar à aplicação a conclusão de um curso por parte 

de um aluno. Para além da “data de conclusão” do curso (que é obrigatória), também deve ser 

aqui que, quando necessário, deverão ser definidos ao “ano letivo de conclusão” e o “Nº” e as 

“fls.” do “Livro de termos”.  

 

De notar que só será possível, para um determinado aluno, proceder à conclusão de curso, 

quando este possuir todas as notas lançadas para esse mesmo curso. Na actualização para 

esta versão e para minimizar o impacto desta alteração, a DBG procedeu à conclusão 

automática do curso para todos os alunos que tinham todas as notas lançadas. 
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Opções avançadas 

Criada a opção Anulação de Conclusões de Curso 

Em “Opções Avançadas\Operações de Administração” foi criada a opção “Anulação de 

conclusões de curso” para tornar possível a correcção de alguma situação anómala que se 

tenha passado com alguma conclusão de curso. 

 

Mapas 

Alterado o Registo Biográfico 

Em “Mapas\Classificações” foi alterado o mapa correspondente ao “Registo Biográfico” de 

maneira a passar a contemplar mais informação referente à prova de aptidão profissional e a 

informação referente à formação em contexto de trabalho. 

 

Por outro lado a produção do registo biográfico passou a ter a possibilidade de incluir ou não a 

disciplina de Educação Física no cálculo da classificação final de curso. 

 


