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FUNCIONAMENTO DO CURSO



Após termos validado a sua inscrição, terá acesso aos módulos de formação do
curso, na Plataforma e-Learning;



Os módulos de formação ficarão disponíveis progressivamente de acordo com
o cronograma da ação de formação - o cronograma encontra-se disponível
permanentemente na plataforma para consulta;



O curso encontra-se estruturado em módulos, que estão num formato
cumpridor dos standards internacionais de e-learning.



Os módulos ficarão disponíveis para frequência, na Plataforma e-Learning, 24
horas por dia, 7 dias por semana, durante o tempo de frequência do curso;



Pode aceder aos módulos em função da sua disponibilidade e disposição, tendo
apenas a restrição de ter de terminar cada módulo até ao último dia do
módulo, que esta calendarizado.



Este curso tem o apoio do formador, que esclarecerá as suas dúvidas através
dos diversos meios de comunicação (Chat, Fórum e E-mail), onde poderá
colocar as suas questões a qualquer momento durante a duração do curso.



Cada curso tem um tempo máximo de frequência, que poderá ser consultado
na página de detalhe de cada Curso. Em média, o tempo máximo de frequência
de um Curso varia entre os 15 dias os 30 dias.



Deste modo, poderá gerir melhor o seu tempo, e assistir às sessões que quiser,
no horário que quiser, e lhe der mais jeito.



Poderá assistir as vezes que pretender a cada módulo e respectivas sessões do
mesmo;



Pode ainda interromper uma sessão / módulo, a qualquer momento e
recomeçá-la mais tarde, podendo frequentar cada sessão, quantas vezes
desejar;



Poderá e deverá realizar os testes e exercícios de avaliação de cada módulo até
a data de fecho do mesmo, de acordo com as datas definidas previamente no
cronograma;
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Poderá e deverá participar nos fóruns de discussão e/ou outras ferramentas
colaborativas disponíveis, nomeadamente, sessões síncronas (chat e-tutor)



Se tiver alguma dúvida ou questão em relação ao Curso, pode e deve entrar
em contacto com o formador responsável pelo mesmo, através do sistema de
mensagens da Plataforma e-Learning, ou através dos fóruns de discussão, e
este responder-lhe-á com a maior brevidade;



No final de cada módulo poderá fazer o download do manual do curso e/ou
outros materiais necessários e disponibilizados.
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