
m f Taxa (%) f t m f
Taxa 

(%)
t m f t

10,0 0,0 90,00% 0,0 9,0 0,0 0,0 0.0% 0,0 9,0 0,0 9,0

12,0 1,0 100.0% 1,0 13,0 0,0 0,0 0.0% 0,0 12,0 1,0 13,0

22 1 95,5 1 22 0 0 0,0 0 21 1 22

m f Taxa (%) f t m f
Taxa 

(%)
t

10,0 0,0 10.0% 0,0 1,0 0,0 0,0 0.0% 0,0

12,0 1,0 0.0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0% 0,0

22,0 1,0 4,6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A – Código da Área de Educação e Formação (Portaria n.º 256/2005, de 16 de março) na qual se integra o curso. 

B - Designação do(s) curso(s) iniciado(s) no ciclo de formação em análise. 

C - Número total de alunos/formandos que ingressaram no curso em qualquer momento do ciclo de formação [género masculino (m); género feminino (f); total (t)]. 

D - Número de alunos/formandos que concluíram o curso até ao fim do ano civil em que terminou o ciclo de formação em análise [género masculino (m); género 

feminino (f); total (t)]. 

E - Número de alunos/formados que concluíram o curso após o fim do ano civil em que terminou o ciclo de formação em análise e até 31de dezembro do ano 

seguinte [género masculino (m); género feminino (f); total (t)]. 

F - Conclusão global (Número de alunos/formandos que concluíram o curso até 31 de dezembro do ano seguinte ao final do ciclo de formação) [género masculino 

(m); género feminino (f); total (t)]. 

G – Número de alunos/formandos que deixaram de frequentar o curso em qualquer momento do ciclo de formação [género masculino (m); género feminino (f); total 

(t)]. 

H – Número de alunos/formandos, que tendo frequentado o curso até ao seu final, não obtiveram aprovação em qualquer uma das suas componentes (eg. módulos, 

prova final, formação em contexto de trabalho) até 31 de dezembro do ano seguinte ao último ano do ciclo de formação [género masculino (m); género feminino (f); 

total (t)].

Totais 23,0 1,0 0,0 4,4 0,0

0.0% 0.0%

Técnico de Gestão e 13,0 0,0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Técnico de Eletrónica, 10,0 1,0 0.0% 10%

t m
Taxa 

(%)

Taxa 

(%)

Taxa 

(%)

Taxa 

(%)

0,0 0,0 95,5 100,0 95,7

A - 

AEF
B - Curso

C - Ingressos G - Desistência H - Não aprovação

0.0% 0.0%
100.0

%

100.0

%

100.0

%

Totais 23 21 100,0 95,7

0.0% 0.0% 90.0% 0.0% 90.0%

Técnico de Gestão e 

Programação de Sistemas 

Informáticos

13,0 12,0
100.0

%

100.0

%

Técnico de Eletrónica, 10,0 9,0 0.0% 90.0%

F - Conclusão Global

t m
Taxa 

(%)

Taxa 

(%)

Taxa 

(%)

Taxa 

(%)

Taxa 

(%)

Taxa 

(%)

Taxa 

(%)

Ciclo de Formação 2014/2017 Data de Recolha
21/01/2020

A - 

AEF
B - Curso

C - Ingressos D - Conclusão no tempo previsto E - Conclusão após o tempo previsto

Registo de Informação sobre Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 4a)

Designação do Operador Escola Profissional de Lamego Código SIGO Concelho Lamego
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Notas: 

As taxas são calculadas de acordo com a 

fórmula

am = n.º de alunos/formandos do género masculino que se encontram numa dada situação (colunas D a H); 

af = n.º de alunos/formandos do género feminino que se encontram numa dada situação (colunas D a H); 

at = n.º total de alunos/formandos que se encontram numa dada situação (colunas D aH); 

bm = n.º de alunos/formandos do género masculino que ingressaram no curso (coluna C); 

bf = n.º de alunos/formandos do género feminino que ingressaram no curso (coluna C); 

bt = n.º total de alunos/formandos que ingressaram no curso (colunaC)

com arredondamento às décimas, em que:
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am = n.º de alunos/formandos do género masculino que se encontram numa dada situação (colunas D a H); 

af = n.º de alunos/formandos do género feminino que se encontram numa dada situação (colunas D a H); 

at = n.º total de alunos/formandos que se encontram numa dada situação (colunas D aH); 

bm = n.º de alunos/formandos do género masculino que ingressaram no curso (coluna C); 

bf = n.º de alunos/formandos do género feminino que ingressaram no curso (coluna C); 

bt = n.º total de alunos/formandos que ingressaram no curso (colunaC)
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