CONSELHO CIENTÍFICO PEDAGÓGICO DA FORMAÇÃO CONTÍNUA
APRESENTAÇÃO DE ACÇÃO DE FORMAÇÃO

An2-A

NAS MODALIDADES DE CURSO, MÓDULO E SEMINÁRIO
Formulário de preenchimento obrigatório, a anexar à ficha modelo ACC 2

Nº ________

1. DESIGNAÇÃO DA ACÇÃO DE FORMAÇÃO

3. RAZÕES JUSTIFICATIVAS DA ACÇÃO E SUA INSERÇÃO NO PLANO DE
ACTIVIDADES DA ENTIDADE PROPONENTE

3. DESTINATÁRIOS DA ACÇÃO

Os dados recolhidos são processados automaticamente, destinando-se à gestão automática de certificados e envio de correspondência. O preenchimento dos campos é obrigatório pelo que a falta
ou inexactidão das respostas implica o arquivamento do processo. Os interessados poderão aceder à informação que lhes diga respeito, presencialmente ou por solicitação escrita ao CCPFC, nos
termos dos artigos 27º e 28º da Lei nº 10/91 de 19 de Fevereiro. Entidade responsável pela gestão da informação: CCPFC – Rua Nossa Senhora do Leite, nº 7 – 3º - 4701-902 Braga.

4. OBJECTIVOS A ATINGIR

5. CONTEÚDOS DA ACÇÃO (Descriminando, na medida do possível, o número de horas de formação relativo
a cada componente)

6. METODOLOGIAS DE REALIZAÇÃO DA ACÇÃO (Discriminar, na medida do possível, a tipologia
das aulas a ministrar: teóricas, teórico/práticas, práticas, de seminário)

7. CONDIÇÕES DE FREQUÊNCIA DA ACÇÃO

8. REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS
Avaliação contínua tendo em conta os seguintes parâmetros:
- Participação e empenhamento nas tarefas propostas – 40%
- Produção de um trabalho e/ou reflexão crítica - 60%
A avaliação final será quantitativa numa escala de 1 a 10, conforme indicado na Carta Circular CCPFC –
3/2007.

9. MODELO DE AVALIAÇÃO DA ACÇÃO
Através de um questionário a preencher pelo formador e pelos formandos e de um relatório a elaborar pelo
formador sobre o decorrer da ação, conteúdos tratados, alterações efetuadas à estrutura inicial e sua
justificação, assiduidade dos formandos, resultados alcançados, materiais produzidos, intervenção do
formador e avaliação da ação.

10.

BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL

Data ___ / ___ / ___

Assinatura _________________________________________

