CURSO DE 30 HORAS
OUT 2019 a FEV 2020

Descrição dos parâmetros do curso,
a divulgar pelos participantes.
O curso terá um conteúdo educacional e não promocional.

Objetivo

Curso de 30 horas sobre nutrição e exercício físico,
destinado a médicos de Medicina Geral e Familiar.

Duração

Outubro/2019 a Fevereiro/2020, num total de 30 horas.

Data

De acordo com o cronograma. As aulas decorrem às quintas-feiras entre as 21:30 e as
23:30, num total de 18 sessões. A sessões podem ser transmitidas live ou on demand.
As sessões on demand têm tarefas que devem ser concluídas numa semana.

Inscrições

A inscrição é gratuita para todos os médicos. As inscrições estão disponíveis em qualquer
fase do curso, mas a emissão de certificado implica a conclusão de pelo menos 14 das
18 sessões do curso.

Avaliação

Certificado

• 25% testes rápidos realizados no final
das sessões. Cada sessão apresenta
no final um teste rápido. O somatório
das pontuações obtidas nestes testes
representa 25% da avaliação final do
curso.

Para emissão de certificado devem
ser cumpridos os seguintes requisitos
cumulativos:

•
75% testes de conhecimentos sobre
às áreas de nutrição e exercício físico.
Durante o curso terá 2 momentos de
avaliação, um no final das sessões de
nutrição e outro no final das sessões
de exercício físico que representam
75% da avaliação final do curso.

• Conclusão de 14 das 18 sessões do
curso. A confirmação deste parâmetro
será realizada através da realização
de um pequeno teste nas sessões de
transmitidas live que estará disponível
nos 30 minutos após o término da sessão ou durante 1 semana nas sessões
on demand;
• Conclusão dos 2 testes de avaliação
um sobre exercício físico e ou sobre
nutrição.
Aos formandos sócios da APMGF será
emitido certificado mediante a avaliação
final.
Aos restantes formandos será emitido
certificado mediante solicitação e o pagamento de uma taxa de 10 Euros.

Com a colaboração dos
meios técnicos da

