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Formadora

Zaira Sousa

Zaira Sousa, residente em Vila Nova de 
Gaia, licenciada em Psicologia (pré-Bolo-
nha) pelo Instituto Superior da Maia, 
Universidade do Porto e, Pós-graduada 
em Neuropsicologia Clínica pela Universi-
dade de Salamanca. Com mais de 16 anos 
de experiência profissional em diferentes 
contextos.
Vasta experiência em Psicologia Clínica e 
Psicologia da Educação na área da 
Infância e Adolescência e como Life 
Coach. 
Formadora certificada pelo IEFP com 
mais de 4600 horas de experiência 
formativa (presencial e à distância) 
detentora dos cursos: Formação Pedagó-
gica Inicial de Formadores (CCP); 
Formação Contínua de Formadores – 
Especialização de Formadores e 
Mediadores de Cursos EFA; Programa 
Avançado em Gestão e Coordenação da 
Formação; e, Formação de E-formado-
res, é uma apaixonada pela partilha de 
conhecimentos e experiências, onde o 
envolvimento com os formandos é 
primordial e constante. 

Área

150 horas
Duração

Destinatários

729. Saúde - Programas não
Classificados Noutra Área de
Formação

O curso destina-se a todos os profissio-
nais que desenvolvem ou pretendem vir 
a desenvolver a sua atividade profissio-
nal no âmbito da gestão e organização 
da formação.

Objectivo geral

O presente curso visa dotar os formandos de competências pedagógicas 
na área da gestão e organização da formação, permitindo-lhes gerir 
todas as fases do processo formativo conforme os requisitos da DGERT e 
os desafios do setor da formação profissional.

Objectivos específicos

- Identificar os principais sistemas e subsistemas de educação e formação 
em Portugal;

- Identificar os principais legomas legais aplicados à formação profissio-
nal em Portugal;

- Identificar os principais componentes do Referencial de Qualidade;

- Nomear as principais fases do ciclo formativo;

- Explicar a importância do Guião Orientador do Manual de Qualidade;

- Identificar os principais componentes de um Manual de Qualidade da 
Atividade Formativa;

-  Indicar as principais regras inerentes à NP4512;

- Refletir sobre a utilidade da NP4512 para a gestão da formação.

- Identificar os principais componentes do marketing da formação;

- Identificar os componentes do dossiê técnico-pedagógico;

- Explicar a importância da plataforma SIGO;

-  Nomear as principais questões jurídicas inerentes à certificação das 
entidades formadoras;

- Identificar os principais requisitos da certificação em termos de recursos 
humanos;

- Nomear os principais requisitos de certificação em relação aos espaços 
formativos e de atendimento ao público;

- Identificar os aspetos inerentes à audiência prévia relativa à certificação;

- Identificar plataformas colaborativas de aprendizagem;

- Utilizar corretamente as principais funcionalidades do Moodle;

- Criar um curso recorrendo à plataforma Moodle.

- Redigir um plano de formação.
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Programa
Módulo I. O sistema de formação 
profissional português
- Sistemas e subsistemas da educação e formação
- Normativos legais da formação profissional

Módulo II. O Manual de Qualidade 
da Atividade Formativa
- Referencial de Qualidade
- Fases do ciclo formativo
- Guião orientador do Manual de Qualidade
- Casos práticos
- NP4512

Módulo III. Organização e gestão da 
formação: Da teoria à prática
- Diagnóstico de necessidades de formação
- Certificação de cursos por outras entidades
- Formação obrigatória
- Conceção do programa de formação
- Conceção do plano de sessão
- Comunicação interna e externa no plano de formação
- Marketing da formação
- Dossiê técnico-pedagógico de formação
- Formação a distância e presencial: algumas especifi-
cidades
- Avaliação da formação
- Plataforma SIGO

Módulo IV. O processo de certificação pela DGERT
- Acreditação e certificação
- Guia do sistema de certificação 
de entidades formadoras
- Etapas do processo de candidatura
- Questões jurídicas na certificação
- Seleção das áreas a certificar
- Recursos humanos
- Regulamentação dos espaços formativos e de aten-
dimento ao público
- Audiência prévia

Módulo V. Ambientes virtuais de aprendizagem
- Plataformas colaborativas de aprendizagem
- Funcionalidades da plataforma Moodle
- Conceção de conteúdos para e-Learning

Módulo VI. Projeto final
- Redação de um plano de formação
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