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Cedefop a trabalhar na validação há mais de 20 anos

www.cedefop.europa.eu/validation

Validação da aprendizagem não formal e informal na Europa
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Validação: um processo de confirmação por um organismo autorizado de que um indivíduo
adquiriu resultados de aprendizagem medidos contra uma norma relevante

Identificação Documentação Avaliação Certificação

VALIDAÇÃO 
de aprendizagem não formal e informal e seus objetivos

Invisível
Informal
Suspeito

Formal
Aceite
VÁLIDO
COM VALOR

Formativo Sumative

https://source.wustl.edu/wp-content/uploads/2004/10/2253.jpg

http://www.raisingsupaman.com/wp-content/uploads/2016/06/Invisible-Man.jpg

Avaliação prévia da aprendizagem (PLA)

Reconhecimento da aprendizagem prévia (RPL)

Reconhecimento, Validação e Acreditação da aprendizagem não formal e informal (RVA)

Avaliação de competências
Isenções de crédito
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Enredo da validação na UE

2004
Princípios 
Europeus

2015
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2012
Recomendação do 
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2009
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2008
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2005
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Adapted from: Villalba, E., & Bjornavold, J. (2017), Villaba-García (2016), Villalba-Garcia, E., Souto-Otero, M., & Murphy, I. (2014)
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As orientações europeias
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§ Apoiar as partes interessadas clarificando as diferentes opções e as 
possíveis medidas que enfrentam ao estabelecer e operar acordos
de validação

§ Seguir os princípios descritos na Recomendação em 2012

As orientações reconhecem que qualquer
solução deve ser adequada para o efeito e 
que as disposições devem ser concebidas de 
acordo com o contexto específico em que 
operam.

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/3073
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1. A centralidade do indivíduo

2. Objetivos de validação (4 fases)

3. Informação, orientação e aconselhamento

4. Coordenação das partes interessadas

5. Ligações aos quadros nacionais de qualificação

6. Padrões e resultados de aprendizagem

Os principais princípios

7. Garantia de qualidade

8. Profissionais em aplicação

9. Validação em contexto

10. Ferramentas de validação
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Os valores fundamentais da validação

Toda a aprendizagem, independentemente de onde e 
quando ocorre, é valiosa para o indivíduo e para a 
sociedade.

1

A educação formal deve ser complementada com a 
validação da aprendizagem não formal e informal.2
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5. Sistemas e quadros nacionais de qualificação

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

https://simple.wiktionary.org/wiki/lighthouse
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.blogs.hss.ed.ac.uk/ben-jonsons-walk/the-bridges-of-berwick/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Ø 2004, 2005, 2008, 2010, 2014, 2016, 2018 Edições
Ø 39 relatórios de países (abrangendo 36 países)
Ø Fornecer informações detalhadas por sector

Ø Estudos temáticos
Ø Casos internacionais de países
Ø Uma síntese das principais descobertas

www.cedefop.europa.eu/validation/inventory

ü Subsector da educação
• Educação Geral
• IVET
• CVET
• Ensino superior
• Educação para 

adultos
ü Mercado de trabalho
ü Terceiro setor

Inventário da UE - Uma rica fonte de informação
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Avaliação da Recomendação de 2012
• Todos os Estados-Membros tomaram medidas;
•No geral, mais pessoas têm oportunidades de validação e podem encontrar

melhores informações e orientações sobre a validação;
• Acordo alargado que, em geral, os benefícios de validação justificam os seus

custos;
• Consenso alargado de que a Recomendação é coerente com outras ações e 

ferramentas;
• Globalmente, a recomendação teve um certo impacto na ação nacional em

matéria de validação.

Desafios
• Muitas pessoas ainda não têm acesso à validação – sem informação, não

elegíveis, sem meios
• As disposições de validação não são abrangentes e não são coordenadas
• A orientação pode não ser eficaz (divulgação)
• Precisa envolver mais partes interessadas
• Informação deficiente sobre os custos e benefícios da validação
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Source: European Inventory 2018

Ligação às normas formais
Em que medida as normas utilizadas para validação dizem respeito às

utilizadas no sistema de ensino formal (% das disposições de validação
na Educação e Formação)
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Lições aprendidas

Individual
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Principais desafios

Redução da complexidade
Diversidade de partes interessadas
Diversidade de sectores/contextos

Diversidade de indivíduos e necessidades
Diversidade de profissionais e serviços

1

Assegurar padrões acordados
Pontos de referência

Abordagem de resultados de aprendizagem

Orientação para a educação e o mercado de trabalho

1

14

Digitalização e certificação
Nova paisagem de 
qualificações

Utilização de TIC

1

This Photo by Unknown Author is licensed 
under CC BY-NC

Ferramentas válidas e fiáveis

Multiplicidade
Adaptável e robusto

1

This Photo by Unknown 
Author is licensed under 
CC BY-NC

https://freepngimg.com/png/5790-computer-desktop-pc-png-image
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
http://pngimg.com/download/1111
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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