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Curso de Novas Tecnologias da Formação 

 

Formador 

Em parceira com a equipa de formadores da empresa de Estudos e Formação Conclusão 

(http://www.conclusao.pt/portal/). 

 

Duração 

20 horas, on-line, formação e-Learning. 

 

Destinatários 

Idade compreendida entre 18 e 65 anos. 

Habilitação mínima de acesso: Ensino Secundário completo 

Situação profissional: 

o À procura do 1º emprego 

o Trabalhador por conta própria 

o Desempregado: < 1 ano 

o Desempregado: > 1 ano 

o Inativos - Outros 

o Funcionário da administração pública local 

o Funcionário da administração pública central 

o Trabalhador por conta de outrem 

 

Enquadramento 

As novas tecnologias da aprendizagem vieram transformar a forma como o processo 

pedagógico/formativo se desenrola. O e-learning é uma modalidade de ensino a distância que, 

ultrapassando barreiras espaciais e temporais, possibilita, com o apoio de recursos didáticos 

http://www.conclusao.pt/portal/
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construídos ou organizados para o efeito, proporcionar uma ação pedagógica de sucesso e 

adaptada à atual sociedade da informação. 

 

Principais conteúdos teóricos 

 Módulo 1. O e-Learning e as Tecnologias de Aprendizagem(4h) 

 Módulo 2.Tecnologias e Ferramentas do e-Learning(3h) 

 Módulo 3. e-Learning: Protocolos e Sistemas de Aprendizagem (3h) 

 Módulo 4. b-Learning: Modelo Misto de Aprendizagem (2h) 

 Módulo 5. Sistemas de Gestão de Aprendizagem (LMS)(4h) 

 

Objetivos Gerais 

 Reconhecer as tecnologias em geral e o e-learning em particular como ferramentas atuais de 

aprendizagem; 

 Dominar a terminologia relacionada com a formação a distância; Compreender e aplicar 

teorias e modelos na conceção e/ou utilização de recursos e ferramentas em ambientes 

tecnológicos de aprendizagem; 

 Selecionar, utilizar, desenvolver, dinamizar e avaliar plataformas de gestão de aprendizagem 

(LMS); 

 Analisar, conceber, desenvolver, implementar e avaliar conteúdos para e-learning. 

 

 

Certificação 

No final do curso será emitido um certificado de Formação Profissional a todos os participantes 

que o concluírem com aproveitamento. 
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Os critérios serão definidos pelo eFormador, contemplando referenciais base como: presença 

síncrona/assíncrona de 80% da ação formativa e participação em atividades de debate e de 

aplicação de conhecimentos. 

Todos os módulos do curso são realizados em metodologia síncrona/assíncrona (a distância/e-

Learning 

 


