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1. OBJETIVOS GERAIS 

O curso de Coordenação e Gestão da Formação tem como objetivo geral planear, executar e avaliar 

ações de formação profissional. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Com esta formação pretende-se que os formandos, com pelo menos 50 % de sucesso atinjam os 

seguintes objetivos operacionais: 

o Identificar as fases do processo formativo  

o Identificar as áreas, modalidades, formas de organização, componentes e níveis de formação  

o Identificar o sistema de certificação de entidades formadoras  

o Elaborar um plano de formação  

o Diferenciar os vários métodos e técnicas pedagógicas  

o Organizar e divulgar uma ação de formação  

o Organizar um dossier pedagógico  

o Conhecer todas as questões administrativas da gestão da formação  

o Identificar os vários níveis de avaliação e as técnicas e formatos de avaliação  

o Elaborar relatórios de formação  

o Implementar sistemas de melhoria contínua da formação  

o Identificar e conceber instrumentos de gestão da formação 

o Identificar as áreas de formação profissional. 

 

3. CONTEÚDOS PRAGRAMÁTICOS 

Pretende-se com o curso Coordenação e Gestão da Formação abordar os seguintes temas: 

• Perspetivas da Gestão da Formação (20 horas) 
o Domínios de Intervenção  

o Elementos de Caracterização de uma formação: As Áreas de Formação, as 

Modalidades de Formação, as Formas de Organização, a População Alvo, as 

Componentes e os Níveis de Formação  

• O Sistema de Certificação da Formação (DGERT) (50 horas) 
o O Ciclo formativo 

o Processos e procedimentos 

o Planeamento 

o Desenvolvimento 
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o Avaliação da formação 

• Gestão da Qualidade (30 horas)  
o Conceito de gestão da qualidade 

o Processos e procedimentos 

o Organização documental 

o O Fecho da Formação: o Relatório de Formação e a Melhoria Contínua da Formação  

• Projeto final – 100 horas 
o Projeto a desenvolver em contexto pratico 

 

4. PÚBLICO-ALVO 

Este curso destina-se a gestores e técnicos de recursos humanos e de formação, formadores 

profissionais e profissionais do ramo da educação. 

 

5. REQUISITOS DE ENTRADA 

Não aplicável. 

 

6. MODALIDADE DE FORMAÇÃO 

Formação contínua / especialização. 

 

7. FORMAS DE ORGANZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

A formação será b-Learning. 

 

8. METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO 

Serão adotadas metodologias ativas que envolvam os formandos na aprendizagem através da 

experiência profissional e resolvendo problemas na formação trabalhando de forma individual e em grupo. 

Pretende-se que o curso seja desenvolvido atendendo á exploração de casos práticos/experiências 

profissionais que possam ajudar à aquisição das competências pretendidas, que estão diretamente 

relacionadas com a prestação de cuidados nesta área. 

 

9. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação será realizada em 3 momentos diferentes: 

Avaliação diagnóstica- com a finalidade de situar o grupo de formandos na aprendizagem a desenvolver; 

Avaliação formativa: ao longo das sessões para aferir o grau de alcance dos objetivos; 
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Avaliação sumativa/final: que pretende aferir o grau de alcance dos objetivos operacionais definidos 

inicialmente para o curso. 

 

10. RECURSOS MATERIAIS E PEDAGÓGICOS 

Material e equipamento multimédia; Manual dos formandos, enunciados das fichas de atividades. 

 

11. LOCAL DE REALIZAÇÃO 

Não aplicável. 

 


