
GESTÃO DA
FORMAÇÃO 

E-LEARNING

Formação E-LEARNING 60 h



Sobre o Curso

Objetivos
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O processo de certificação das entidades
formadoras da Direcção-Geral do Emprego e
das Relações de Trabalho (DGERT), exige a
existência da função e cargo de Gestor de
Formação a todas as entidades certificadas. O
desempenho dessa função obriga que o titular
apresente formação específica em Gestão e
Organização da Formação, acumulada com
formação na área pedagógica, com a duração
global de 150 horas. Desta forma, a PsicoSoma
desenhou o Curso Gestão da Formação, com
uma duração de 60h, aliando o complemento
complemento da Formação Pedagógica
Inicial de Formadores, com uma duração
mínima de 90h, possibilita assim que o
candidato ao cargo de Gestor de Formação
cumpra os requisitos do sistema de
certificação DGERT, segundo a Portaria nº
851/2010, de 6 de Setembro.

A experiência Gestão da Formação tem como objectivo
fundamental dotar ou reforçar as competências e
conhecimentos dos profissionais envolvidos na Formação
Profissional, que visam assumir funções de Gestor e/ou
Coordenador, abordando toda a linha estratégia do processo,

desde o Diagnóstico à Avaliação da Formação, desenvolvendo
nos participantes uma visão sistémica, dinâmica e integrada
do processo.

Geral



Objetivos

• Reconhecer as mudanças estruturais, de comportamento e
competências dos envolvidos na Formação Profissional;
• Distinguir os vários tipos de Formação Profissional e suas áreas
de atuação. 

• Identificar as principais funções e etapas para a gestão e
processo da formação de acordo com as normas indicadas pela
DGERT - Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho
no processo de Certificação da Formação, de modo a assegurar os
parâmetros de qualidade exigidos bem como o correto
funcionamento da atividade formativa das entidades formadoras.

Específicos

Destinatários
• Formadores Profissionais 

• Técnicos de Formação 

• Gestores de Formadores 

• Coordenadores de Formação 

• Gestores de Recursos Humanos 

• Profissionais com funções relacionadas com a
formação profissional
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• Qualificação de nível superior;
• Aproveitamento na Formação
Pedagógica Inicial de Formadores
BLearning – antigo CAP – CCP; 

• Conhecimento base em informática e
competências digitais
 • Acesso à internet

Formação contínua em regime de e-learning.

Utilização da plataforma Moodle PsicoSoma
para toda a experiência formativa, com recurso a
ferramentas como o Zoom ou Meet para as
sessões síncronas.  

Este curso tem apoio do(s) formador(es), que
esclarecerá suas dúvidas através de um fórum de
discussão no Moodle, onde poderá colocar as
questões a qualquer momento durante a
duração do curso.

Pré-requisitos

Modalidade e
Funcionamento
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Julien Diogo

CCO da PsicoSoma, editora e centro de
formação.CCO da ICN Agency, agência de
neuromarketing.CCO da expertMind, plataforma de
LMS internacional.Professor no Instituto Politécnico
de Viseu, na Escola Superior de Educação de Viseu,

CCO
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CEO

Fernando Rodrigues

Phd Student. Doutorando em Neuropsicologia
Clínica, Licenciado em Psicologia Clínica, Psicólogo:

Membro efetivo da Ordem dos Psicólogos (OPP) –

cédula N. 7807 Docente Universitário em várias
universidades nacionais e internacionais, CEO
PsicoSoma Master Franchise; Investigador no
GIINCO, Formador nacional e internacional em
NeuroMarketing, Vendas e NeuroNegociação e
Formação Pedagógica.



Gestão da Formação: Do Contexto à Gestão
de Projetos 

Diagnóstico e Planeamento da Formação no
Contexto da Gestão da Formação (10H) 

Gestão dos Recursos Humanos e Administrativos
da Formação (10H) 

Tópicos

abordados

Conteúdos
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Curso 100%  Elearning 

Acompanhamento e Monotorização da
Formação (10H)

Avaliação da Formação no Contexto da Gestão
da Formação (10H) 

Projeto de Intervenção Formativa - PIF (10H) 



• 1 Avaliação Diagnóstica 

• 2 Exercícios Modulares 

• 1 Projeto de Intervenção Formativa - PIF 

• Apresentação do Projeto de Intervenção
Formativa - PIF

Atividades a desenvolver

Atividades e
Avaliação 
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AVALIAÇÃO FINAL (AF) =

[(0,20 X EM) + (0,80 X PIF)]

Avaliação da Formação
Avaliação de cada participante



+351 232 431 060

Infos e
Inscrições

info@psicosoma.pt
editora@psicosoma.pt
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https://psicosoma.pt/courses/formacao-piec/
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