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Curso de Treinadores de GINÁSTICA - GRAU II 
 
 

“Todas as disciplinas” – Formação Geral (63h) e 

Formação Específica (63h) 

Regulamento Geral de Participação 

1. Horários da Componente Geral e da Componente Específica  

Os horários de cada componente, serão definidos e divulgados conforme as turmas a abrir em cada 

disciplina de cada ano. 

 

Nota: Os nomes dos formadores podem ser alterados sem aviso. Todas as alterações de horários das 

U.C. serão informadas aos formandos. 

 

2. Condições de frequência no Curso de Grau II (2 componentes) 

a. Curso que permite que o Treinador de Grau II intervenha na sua disciplina gímnica até à 

categoria Seniores, os candidatos a este curso podem ser: 

i. Treinadores da disciplina gímnica em causa com TPTD ativo (Validado ou 

renovado) e 1 ano efetivo de intervenção na disciplina no Grau I; 

ii. Treinadores com 10 Créditos de Formação Contínua efetuados. Ou com 

condições de os efetuarem até ao fim do Estágio e consequentemente antes da 

solicitação do TPTD de Grau II ao IPDJ. 

 

b. Avaliação: 

i. Na Componente Geral - Os formandos serão avaliados através de um Teste 

presencial (ou online em sala presencial) teórico com as perguntas existentes 

em cada unidade curricular da Componente Geral (plataforma de e-learning). 

Todas as partes do teste teórico (por sessão de matéria) deverão ter nota 

positiva em separado. A não obtenção de 50% em cada sessão, obriga a repetir 

o teste teórico na sessão em causa.  
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ii. Na Componente Específica, os formandos serão avaliados através de um Teste 

presencial teórico com as perguntas existentes em cada unidade curricular da 

Componente Específica (Manuais e plataforma de e-learning). Todas as partes 

do teste teórico (por sessão de matéria) deverão ter nota positiva em separado. 

A não obtenção de 50% em cada sessão, obriga a repetir o teste teórico na 

sessão em causa.  

iii. Na componente Específica do curso a avaliação prática é constituída por 3 

partes:  

1. Pela apresentação de 1 planeamento de treino anual completo, do 

qual se realça um macro ciclo e deste macro ciclo retira-se um 

microciclo e desse microciclo (uma semana), apresenta-se uma 

sessão de treino completa com todas as componentes presentes 

para a classe. E a apresentação, respetiva defesa teórica e 

apresentação prática (PowerPoint) de evolução metodológica de 2 

elementos técnicos existentes na constituição do curso. 

2. Cada parte da avaliação é avaliada de 0 a 20 valores. Será feita a 

média aritmética das partes com base nas percentagens de cada 

parte da avaliação. Teste Teórico Componente específica (40%); 

Planeamento de treino (10%) e Defesa dos dois elementos (50%); 

iv. Para terem aprovação final deverão ter pelo menos 10 valores em cada 

componente de Formação. Só com nota positiva nestas componentes, será 

possível ao candidato candidatar-se à 3ª Componente de Formação Prática do 

curso (estágio). 

v. Em qualquer das componentes da formação, o candidato deverá frequentar pelo 

menos 90% do tempo total da formação. Qualquer caso específico deverá ser 

analisado e decidido pelo Diretor de Curso. 

vi. Todos os formandos, em caso de falharem a obtenção da nota mínima em cada 

uma das sessões de cada uma das componentes, terão a possibilidade de repetir 

a avaliação, numa 2ª fase de avaliações, mediante o pagamento da taxa de 

inscrição de 25€ por cada exame (componente) a repetir. 
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c. Condições de acesso ao curso: 

i. Idade mínima de 18 anos (à data de emissão do Diploma de Qualificações, no 

final do Estágio); 

ii. Escolaridade mínima obrigatória à data da emissão do Diploma de Qualificações 

(no final do Estágio); 

iii. Ter TPTD de Grau I na modalidade em causa com 1 ano de prática. 

 

d. Frequência de Unidades Curriculares em turmas de cursos separados: 

i. É possível aos participantes que apresentem razões plausíveis à direção do curso, 

frequentar unidades curriculares da componente geral que não conseguiu 

assistir na turma da sua disciplina, numa outra, na qual seja possível estar; 

ii. Este facto, não retira ao candidato a obrigatoriedade de assistir no mínimo a 

90% do tempo total de cada componente do curso; 

iii. O controlo de frequência deverá ser feito mediante a assinatura das unidades 

curriculares que frequentar, independente da turma onde foram frequentadas. 

 

e. Equivalências a Componentes de Formação: 

i. Só na componente de formação Geral, é possível obter equivalência de 

formação (pedindo a equiparação ao IPDJ, I.P.), mediante a apresentação de 

justificativo da sua obtenção prévia, nomeadamente, ter frequentado curso de 

treinadores de Grau II, ou ser Licenciado em Educação Física; 

ii. Na componente específica não poderão ser obtidas equiparações; 

iii. A inscrição nas duas componentes do curso é obrigatória. 

 

f.  Preços de inscrição atuais: 

i. Componente Geral - Filiados na FGP na época em causa; 

1. 100,00€ (para frequência do curso) 

ii. Componente Geral – Não Filiados: 

1. 175,00€ (para frequência e/ou equiparação) 

 



4 Regulamento de Participação nos Cursos de Treinadores de Ginástica de GRAU II – FGP – 2019/2020 

 

iii. Componente Específica - Filiados na FGP na época em causa; 

1. 90,00€ (para frequência do curso) 

iv. Componente Específica – Não Filiados  

1. 175,00€ (para frequência do curso)  

v. Nenhuma verba será devolvida após 3 dias antes do início do curso;  

 

3. Informações gerais 

a. As inscrições serão aceites por ordem de receção e só serão confirmadas após 

pagamento da taxa respetiva; 

b. No mínimo de Formandos: 10 (por Turma em cada tipo de formação); 

c.  No máximo de Formandos: 30 (por Turma em cada tipo de formação); 

d. As inscrições deverão dar entrada nos Serviços Administrativos da FGP até 15 dias da 

data de início de cada parte do curso; 

e. Ordem de preferência de inscrição, em caso de excesso de inscritos  

i. Treinadores de Grau I com TPTD ativo e filiados na FGP; 

ii. Treinadores de Grau I em funções que precisem de obter a TPTD;  

iii. Ordem de Inscrição. 

f. As refeições, bem como o reforço alimentar durante o curso são da responsabilidade de 

cada formando. Não serão servidos coffee breaks. 

g. O valor de inscrição inclui:  

i. Documentação de Apoio em pdf;  

ii. Acesso à plataforma de ensino a distância da FGP, no curso respetivo; 

iii. Certificado de Qualificação por Componente do Curso após Aprovação. 

h. Todas as fichas, procedimentos e documentos resultantes deste curso estão de acordo 

com o Regulamento de Organização de Cursos de Treinadores publicado pelo IPDJ,I.P.; 

i. O valor da inscrição NÃO INCLUI Seguro Desportivo específico. Cada participante 

responsabiliza-se pela sua existência (através da filiação atempada na FGP na época do 

curso ou pela subscrição particular de um); 

j. Qualquer caso omisso, deverá ser decidido pela Direção do Curso, com base no 

regulamento mencionado em h. e em caso omisso deste, com base em decisão 
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fundamentada da Direção da ENGym. 

k. O regulamento de participação na 3ª componente do Curso, a formação Prática 

(Estágio), está publicado brevemente no site da ENGym. 

l. A participação na Componente de Formação Prática (estágio), terá a duração de uma 

época desportiva (10 meses), normalmente entre outubro de um ano e julho do ano 

seguinte e os valores a pagar são os definidos para cada ano e divulgados na abertura de 

estágio. 

 
 
A Direção da ENGym 


