FORMULÁRIO PRCS

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CURSO SUPERIOR AO PNFT

ID PROCESSO
N.º:

Data:

A preencher pelo IPDJ, IP

ENTIDADE*:
CURSO*:
DOCUMENTOS A ANEXAR AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO*
INFO: Sempre que possível os documentos devem ser submetidos em formato digital

− Plano de Estudos – Despacho publicado no Diário da República.
− Programas das Unidades Curriculares (com a descrição do âmbito, objetivos - conhecimentos,
aptidões e competências a desenvolver nos estudantes, conteúdos, regime de ensino, modelo de
avaliação e bibliografia).
− Regulamento da unidade curricular Estágio (quando aplicável).
− Currículos dos docentes que lecionam unidades curriculares da componente de formação específica
(identificados no quadro B1 do formulário PRCE – ID Modalidade) dando enfoque à formação específica
e experiência na modalidade desportiva em causa.

INFORMAÇÃO GERAL:
O formulário de pedido de reconhecimento de curso superior ao PNFT é composto por 2 secções + ID_EES:
− ID_CURSO (Identificação do Curso Superior)
Esta secção do formulário corresponde à identificação e descrição genérica do curso a reconhecer.

− ID_MODALIDADE (Identificação da modalidade desportiva)
Esta secção do formulário corresponde à identificação e descrição da componente letiva (unidades curriculares) diretamente
relacionadas com modalidades desportivas que compõem o plano de estudos do curso a reconhecer (identificadas no ponto B2.1
da seção ID CURSO) e a caraterização do corpo docente a elas vinculadas.
O preenchimento desta secção do formulário é nominal por modalidade desportiva independente desta estar integrada numa
unidade curricular que agregue mais modalidades desportivas.

− ID_EES (Identificação do Estabelecimento de Ensino Superior)
Os dados de identificação do Estabelecimento de Ensino Superior são enviados com o primeiro pedido de reconhecimento de um
curso superior, devendo ser submetidos novamente quando se verificarem alterações à informação em causa.

REGRAS DE PREENCHIMENTO
− Os campos assinalados com asterisco de cor de vermelha são de preenchimento obrigatório.
− Com a exceção da informação a colocar nos campos de preenchimento obrigatório a restante informação
solicitada poderá ser veiculada recorrendo ao envio de documentos anexos ao formulário em apreço.

FORMULÁRIO PRCS - SECÇÃO 1

ID PROCESSO

ID_CURSO

N.º:

Data:

A preencher pelo IPDJ, IP

ENTIDADE*:
CURSO*:
A - IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
INFO: Se a informação solicitada estiver considerada nos documentos em anexo, por favor indique em qual no campo de preenchimento
do ponto em questão.

A1 - Ciclo de estudos/Grau do curso*:
A2. Vigência do curso
A2.1 – Ano em que o curso teve início*:

A2.2 – Ano em que o curso foi extinto (quando se aplica)*:

A3 - Duração do ciclo de estudos*:

B - PLANO DE ESTUDOS DO CURSO
B1 Formação geral – Identiﬁcação das unidades curriculares (UC):
INFO: As UC a listar neste ponto devem ser unicamente as correspondentes à formação transversal, estando excluidas as UC diretamente
relacionadas com as modalidades desportivas.

Designação UC*

Regime*(1)

Tipo*(2)

Designação UC*

(1) Indicar se a unidade curricular é obrigatória, ou optativa; (2) Anual, semestral, trimestral, etc.

Regime*(1)

Tipo*(2)

P2 ID_CURSO

FORMULÁRIO PRCS - SECÇÃO 1

Continuação >
B1 Formação geral – Identiﬁcação das unidades curriculares (UC):
Designação UC*

Regime*(1)

Tipo*(2)

Designação UC*

Regime*(1)

Tipo*(2)

(1) Indicar se a unidade curricular é obrigatória, ou optativa; (2) Anual, semestral, trimestral, etc.

B2 Formação especíﬁca – Modalidades desportivas
B2.1 - Modalidades desportivas objeto do pedido de reconhecimento prévio*:
Andebol

Ginástica Artística

Natação Pura

Atletismo

Ginástica rítmica

Taekwon-Do

Badminton

Hóquei Patins

Ténis

Basquetebol

Judo

Ténis de Mesa

Futebol

Lutas amadoras

Voleibol

Outras

Quais?

B2.2 - Caraterização das unidades curriculares – modalidade(s) desportiva(s).
INFO: Preencher o Formulário PRCS – ID MODALIDADE para cada modalidade desportiva indicada no ponto B2.1.

GUARDAR

Nota Importante: Depois guardar o formulário, envie uma mensagem de correio electrónico com o respetivo e os
restantes anexos devidos para prcs@ipdj.pt.

