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Introdução

 O Centro de Recursos é um órgão na Estrutura do ISCED,

responsável pela coordenação, implementação, expansão,

supervisão, avaliação e fomento dos programas e das

atividades de educação a distância no ISCED em quaisquer

níveis, programas, modalidades, categorias ou tipos em

coordenação com as direcções das unidades orgânicas da

estrutura da instituição.

 O Centro de Recursos-CR- é o local devidamente credenciado

pelo Ministério que superintende o ensino superior, no país ou

no exterior, próprio para o desenvolvimento de atividades

pedagógicas e administrativas relativas aos cursos

e programas ofertados a distância.



Introdução_Cont 

 É o Centro de Recursos que articula as atividades de tutoria

online e presencial, acesso a biblioteca, teleaulas, avaliação

(provas, exames, etc.) e apoia os estudantes na utilização da

infraestrutura tecnológica para contatos com o ISCED.

 O Centro de Recursos-CR- é o espaço dotado de uma

infraestrutura física e logística de funcionamento, reservado

para o atendimento aos estudantes constituindo assim, o ponto

de contacto entre o estudante e o ISCED.



Centro de Recursos _ Quem Somos?

Unidade de apoio e atendimento ao estudante, corpo docente e

público em geral, enquadrado na Política de expansão e

cobertura do ISCED, que tem como responsabilidade velar pela

área pedagógica e administrativa.



Estrutura Orgânica do CR

Gestor

Representante do 
ISCED na Província

Assistente 
Pedagógico 

Controle e apoio das 
actividades pedagógicas

Assistente 
Administrativo

Controle e apoio no 
Pagamentos de propinas e 

outras taxas

Recepcionista

Atendimento dos estudantes, 
encaminhamento e recepção

de requerimentos

Estafeta

Tramitação de 
expedientes

Auxiliar de 
Limpeza

Manutenção de um ambiente
limpo e saudável das 

instalações



Estudante/Utente

Recepcionista

Fluxograma de Atendimento



Fluxograma de Atendimento

Recepcionista



Horário de Atendimento

✓ De segunda à Sexta-feira das 8.00h às 17.00h, horário

normal de funcionamento;

✓ Aos sábados funcionamos das 8h as 12h, para a

realização de fóruns e/ou testes, mediante uma

programação antecipada.
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