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1. política e estratégia da entidade 

A UNAVE, Associação para a Formação Profissional e Investigação da Universidade de Aveiro (UA) é a 

unidade de interface da Universidade de Aveiro com a Sociedade nas áreas da formação permanente. 

Enquanto organismo de suporte de intervenção da Universidade de Aveiro na área da formação 

permanente, a UNAVE concebe, organiza, realiza e gere cursos de formação, em parceria com um elevado 

número de organizações públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, tendo como objetivo fundamental a 

promoção da formação profissional de excelência. 

A partir de 2014 e no sentido de promover uma oferta formativa coesa que integre de um modo transversal 

e articulado todas as valências de formação ao longo da vida na Universidade de Aveiro, integrou-se na 

estrutura da UNAVE a UINFOC, Unidade Integrada de Formação Continuada, permitindo a certificação de 

cursos através de atribuição de ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e a Formação 

Contínua de Professores 

1.1. missão 

Contribuir, nas suas áreas de competência, para o desenvolvimento local, regional e nacional através da 

valorização profissional, técnica e cultural das pessoas e das organizações em geral, seguindo a Política e 

os Princípios definidos na missão da Universidade de Aveiro: 

“Criar conhecimento, expandir o acesso ao saber em benefício das pessoas e da sociedade, 

através da investigação, do ensino e da cooperação; assumir um projeto de formação global do 

indivíduo; ser ator na construção de um espaço europeu de investigação e educação, e de um 

modelo de desenvolvimento regional assente na inovação e no conhecimento científico e 

tecnológico.” 

1.2. visão 

A UNAVE, enquanto unidade de interface da UA, pretende: 

 ser líder de mercado nas suas áreas de competência, na sua região e centro de referência a nível 

nacional; 

 contribuir para que a Universidade de Aveiro se afirme como líder a nível nacional e internacional; 

 ser uma entidade reconhecida pela qualidade dos serviços que presta e, como tal, acreditada por 

todas as agências de acreditação, nacionais e internacionais, relevantes nas áreas de atividade 

exercidas. 

1.3. valores e princípios 

A UNAVE, na sua relação interna e na relação com os clientes e colaboradores, orienta-se pelos seguintes 

valores e princípios: 

 profissionalismo, criatividade e eficiência em todas as atividades; 

 integridade, honestidade e lealdade nas relações internas e externas; 

 trabalho em equipa com respeito, iniciativa e criatividade; 

 serviço de excelência para com os seus clientes; 
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 responsabilidade, por parte de todos os funcionários, nas tarefas desempenhadas individualmente 

ou em grupo; 

 transparência na gestão; 

 flexibilidade operacional de acordo com as necessidades individuais mantendo um equilíbrio entre 

trabalho, família e vida pessoal. 

1.4. linhas de atuação estratégica 

Na atividade que desenvolve enquanto entidade formadora, a UNAVE norteia-se pelos objetivos: 

 Contribuir para a valorização pessoal e profissional dos recursos humanos a que se destinam a 

formação que desenvolve; 

 Contribuir para o aumento dos níveis de eficácia e eficiência das organizações; 

 Responder com qualidade técnica e pedagógica às necessidades formativas dos mercados para 

que dirige a sua intervenção. 

1.5. acreditações da UNAVE 

A UNAVE é uma entidade acreditada pela DGERT, como Entidade Formadora, nos seguintes domínios de 

atividade: 

o diagnóstico de necessidades de formação 

o planeamento de intervenções ou atividades formativas 

o conceção de intervenções, programas, instrumentos e suportes formativos (com validação 

especifica para a formação a distância) 

o organização e promoção de intervenções ou atividades formativas (com validação 

especifica para a formação a distância) 

o desenvolvimento/ execução de intervenções ou atividades formativas (com validação 

especifica para a formação a distância) 

1.6. formas de organização da formação 

 formação presencial (inter e intraempresas) 

 formação elearning 

 formação blended-learning 

1.7. bolsa de formadores 

A UNAVE dispõe de uma bolsa de formadores constituída predominantemente pelos docentes e não 

docentes da UA. Contudo, em áreas onde não haja docentes da UA com o perfil apropriado, a UNAVE 

procurará para a sua bolsa de formadores, personalidades exteriores à Universidade que ofereçam 

garantias de qualidade científico-pedagógica. 

2. formas e métodos de inscrição 

2.1. divulgação de cursos de formação e outras iniciativas 

A UNAVE divulga as suas atividades formativas pelos seguintes meios de informação: 

 página da Internet da UNAVE 
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 página da Internet da Universidade de Aveiro 

 e-mails 

 anúncios em jornais nacionais e locais 

 inserção da oferta formativa na plataforma do DGERT 

 distribuição de folhetos informativos via direta (em mão, CTT) e relações públicas 

 networking 

2.2. formas e métodos de inscrição 

Os candidatos podem efetuar a sua inscrição: 

 presencialmente, nas instalações da UNAVE 

 on-line, em formulário próprio criado para o efeito - através do site da UNAVE 

 email 

 fax 

 

Juntamente com a inscrição, os formandos deverão entregar a documentação obrigatória solicitada, sob 

pena de ficarem excluídos do processo de seleção. 

Caso o número de formandos, inscritos e aptos para frequentar o curso, exceda o número máximo, a 

UNAVE empenhar-se-á para organizar uma nova edição com a máxima brevidade. 

3. formas e métodos de seleção dos formandos  

Os processos de candidatura são analisados com base nos critérios de seleção definidos pela entidade 

formadora e o coordenador do curso e previamente divulgados aos candidatos, através dos documentos 

informativos de divulgação relativos a cada curso. 

Uma vez concluído o processo de seleção, é comunicado aos candidatos os resultados do mesmo. 

È assegurada a confidencialidade de toda a informação facultada pelo formando à UNAVE, sendo que essa 

informação se destina exclusivamente a ser utilizada para fins da formação. 

Para cada modalidade de formação desenvolvida, são definidos os respetivos critérios de seleção que terão 

sempre em consideração, o enquadramento legal aplicável. 

Os critérios de seleção gerais, são os seguintes 

 Preenchimento/satisfação dos requisitos formais definidos; 

 análise curricular; 

 data de inscrição – ordem de chegada da inscrição à UNAVE, sempre que o número de inscritos 

seja superior ao número de participantes considerado desejável para determinado curso. 

Para além destes critérios gerais referidos, poderão ainda ser definidos critérios de seleção com índole 

preferencial, bem como etapas de seleção adicionais, tais como entrevistas ou a realização de testes ou 

provas de seleção. 

 

Em caso de desistência, é dever do formando, comunicar à UNAVE, por escrito, esse facto e as razões que 

estiveram na origem do mesmo. 
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4. condições de frequência 

4.1. requisitos de participação 

As condições de frequência dos cursos de formação desenvolvidos variam em função da modalidade de 

formação em questão. Essas condições são apresentadas aos formandos através de: 

 informação veiculada através dos documentos informativos acerca dos cursos (tais como brochuras 

informativas, informação disponibilizada no site, entre outros); 

 esclarecimentos prestados pelos colaboradores que asseguram o atendimento; 

 regulamentos específicos relativos aos cursos em questão, se aplicável. 

4.2. assiduidade de participação 

No início do curso o formando é informado verbalmente e por escrito das condições de frequência do curso, 

nomeadamente: 

 as características do curso (duração, local de realização, programa de financiamento do curso – 

nos casos em que é aplicável); 

 direitos e deveres dos formandos, com referência aos apoios financeiros concedidos, no caso de 

cursos financiados (manual do formando); 

 cláusula de assiduidade, com referência ao limite de faltas para efeitos de aproveitamento e dos 

apoios a que o formando tem direito, no caso de formação financiada. 

Estas condições poderão ser formalizadas através de contrato de formação sempre que a UNAVE o 

considere necessário ou por imposição da legislação em vigor. 

5. condições de funcionamento 

5.1. local e horário de realização 

O local de formação é nas instalações da UNAVE. No entanto, poderá ser outro em função da modalidade 

de formação e/ou objetivo do projeto. 

Os cursos de formação poderão ser desenvolvidas em horário laboral ou pós-laboral em função da 

modalidade de formação e/ou objetivo do projeto. 

O local e horário de realização da formação é divulgado aos formandos, no material de divulgação 

associado a cada curso desenvolvido. 

A sala de formação deverá reunir as condições adequadas em termos de dimensão, luminosidade, 

temperatura, ventilação e ruído, dispor dos recursos didáticos necessários à boa execução do curso de 

formação, mobiliário adequado, suficiente e em boas condições. 

5.2. acompanhamento 

Durante os cursos de formação, a UNAVE destaca um elemento de apoio que assegura o atendimento 

necessário e responde a qualquer solicitação ao nível logístico e administrativo. 
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5.3. direito de reserva 

A UNAVE reserva-se o direito de proceder à alteração de formadores, local ou horário de realização da 

formação, desde que isso não inviabilize os objetivos do curso, comprometendo-se nestes casos, a 

comunicar as alterações ocorridas com a antecedência possível. 

6. regime de pagamentos e política de devoluções e isenções 

Os cursos de formação desenvolvidos, quando não são alvo de financiamento do FSE, pressupõem o 

pagamento de uma inscrição. O valor a pagar está indicado na página do curso no site da UNAVE e demais 

meios de divulgação. 

Nos cursos de formação não financiada, a inscrição só é válida após o pagamento da 1ª prestação do curso 

ou do pagamento integral do curso (em função da modalidade de pagamento a praticar). 

O cancelamento da inscrição pode ser feito até 7 dias antes do início da formação sendo reembolsado o 

formando da totalidade do valor. Os cancelamentos efetuados após este período, dão origem a uma 

retenção de 50% do valor da inscrição, a qual se destina a compensar despesas administrativas efetuadas 

e prejuízos decorrentes de anulações de última hora. 

A UNAVE aceita as seguintes formas de pagamentos: 

 cheque em nome da UNAVE 

 transferência bancária 

 pagamento multibanco nas instalações da UNAVE 

7. interrupções e possibilidade (eventual) de repetições de cursos 

Sempre que um curso se inicie e seja interrompido, por motivo imputável à UNAVE ou ao formador, a 

UNAVE, independentemente do motivo da interrupção, empenhar-se-á para resolver o problema e 

rapidamente dar continuidade à formação.  

Quando de todo seja impossível dar continuidade a um curso já iniciado, o mesmo será re-calendarizado, 

obrigando-se a UNAVE a contactar todos os participantes. 

Caso um curso de formação seja cancelado, a UNAVE contactará, com a antecedência possível, todos os 

participantes, informando-os desse facto e do motivo que esteve na origem desta situação. 

Se um curso tiver de ser adiado, a UNAVE deverá igualmente contactar todos os participantes, informando-

os da nova data de realização do curso. 

8. procedimentos relativos a queixas e reclamações 

Relativamente a queixas e/ou reclamações, as mesmas devem ser formalizadas por escrito, à Direção, 

apresentando as razões do descontentamento e enviada no prazo máximo de 30 dias após a ocorrência. 

O prazo para emissão de resposta escrita e isenta ao reclamante, não deve exceder 15 dias seguidos, 

contados da data de receção da reclamação. 
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9. descrição genérica das responsabilidades/deveres dos formadores, 

coordenadores e outros agentes 

Da entidade formadora: 

 divulgar junto dos formandos e outros intervenientes na formação, o Regulamento Geral de 

funcionamento da formação, bem como outros regulamentos específicos, quando aplicáveis à 

formação em questão; 

 disponibilizar aos formandos toda a documentação (manuais ou outra) prevista nas condições de 

participação; 

 emitir certificados comprovativos da frequência e/ou do aproveitamento obtido pelo formando, 

dando cumprimento à legislação aplicável; 

 agenciar espaços e equipamentos com características adequadas ao desenvolvimento da 

formação; 

 divulgar junto dos formandos os apoios subjacentes à frequência do curso (apoios financeiros ou 

outros) e suas condições de aplicabilidade e assegurar a efetivação dos mesmos, respeitando os 

compromissos assumidos. 

Do formador: 

 fixar os objetivos da sua prestação e a metodologia pedagógica a utilizar, tendo em consideração o 

diagnóstico de partida, os objetivos do curso o e os destinatários da mesma, com observância das 

orientações da UNAVE;  

 cooperar com a UNAVE, bem como com os outros possíveis intervenientes no processo formativo, 

no sentido de assegurar a eficácia do curso de formação;  

 preparar de forma adequada e prévia cada curso de formação, tendo em conta os objetivos do 

curso, os seus destinatários, a metodologia pedagógica mais ajustada, a estruturação do programa, 

a preparação de documentação bibliográfica e de suportes pedagógicos de apoio, o plano de 

sessão e os instrumentos de avaliação, bem como os pontos de situação intercalares que 

determinem eventuais reajustamentos no desenvolvimento do curso;  

 participar na conceção técnica e pedagógica do curso, adequando os seus conhecimentos técnicos 

e pedagógicos ao contexto em que se desenvolve o processo formativo;  

 assegurar a reserva sobre dados e acontecimentos relacionados com o processo de formação e 

seus intervenientes;  

 zelar pelos meios materiais e técnicos postos à sua edição;  

 ser assíduo e pontual;  

 cumprir a legislação e os regulamentos aplicáveis à formação;  

 avaliar cada curso de formação e, globalmente, cada processo formativo, em função dos objetivos 

fixados e do nível de adequação conseguido.  
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Do formando: 

 frequentar com assiduidade e pontualidade o curso de formação, visando adquirir os 

conhecimentos teóricos e práticos que lhes forem ministrados, em respeito do Regulamento do 

Formando em vigor;  

 tratar com urbanidade a UNAVE, seus representantes, trabalhadores e colaboradores;  

 apresentar justificação das suas faltas à entidade formadora e, em caso de desistência, comunicar 

por escrito, à entidade formadora, essa decisão e as razões que estiveram na origem da mesma; 

 utilizar com cuidado e zelar pela boa conservação dos equipamentos e demais bens que lhe sejam 

confiados para efeitos de formação; 

 suportar os custos de substituição ou reparação dos equipamentos e materiais que utilizar no 

período de formação prática em contexto real de trabalho, fornecidos pela UNAVE e seus 

representantes, sempre que os danos produzidos resultem de comportamento doloso ou 

gravemente negligente; 

 proceder ao pagamento de propinas ou outros custos associados à frequência do curso, nos 

momentos definidos. 

 

10. Política de Privacidade 

A UNAVE é a entidade responsável pelo tratamento e armazenamento dos dados pessoais que recolhe 

para o exercício da sua atividade, podendo, no entanto, delegar todos ou alguns desses procedimentos em 

entidades subcontratantes (e.g. plataformas de envio de emails ou de SMS) que ofereçam garantias de 

segurança e inviolabilidade dos dados pessoais, nos termos e em conformidade com o RGPD. 

A UNAVE adota o princípio “menos é mais”, querendo com isso dizer que recolhe, trata e guarda apenas os 

dados pessoais estritamente necessários à conceção, desenvolvimento, divulgação e comercialização as 

ações de formação contínua e eventos relacionados (e.g. seminários, conferências, congressos, workshops 

/ou visitas de estudo), que constituem o seu escopo estatutário.  

A UNAVE conserva os dados pessoais que recolhe e trata pelo tempo apenas necessário - e suficiente - à 

realização da finalidade para que obteve o consentimento expresso dos respetivos titulares, ao cumprimento 

de disposições legais aplicáveis e à observância de obrigações decorrentes de relações contratuais.   

A UNAVE não adquire, não vende nem transfere a qualquer título, oneroso ou não, os dados pessoais que 

recolhe, trata e conserva nas suas bases de dados, a não ser por imposição legal, obrigação contratual ou 

requisito pré-contratual. E, internamente, limita o acesso às suas bases de dados aos funcionários e/ou 

colaboradores estritamente necessários ao desenvolvimento de determinado processo de tratamento. 

A UNAVE obriga-se a comunicar a ocorrência de eventuais violações graves dos dados pessoais que 

recolhe trata e armazena aos seus titulares, bem como à CNPD, num prazo de têm até 72 horas, em 

conformidade com o que dispõe o RGPD. 

 
Consulte a nossa Política de Privacidade: http://www.unave.pt/wp-content/uploads/2018/05/RG-01-02-
Politica-Privacidade.pdf 
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3810 - 193 Aveiro 
tlf.   (+351) 234 370 833 
fax. (+351) 234 370 835 
 
http://www.unave.pt 

 
 


