Curso de Treinador de Desporto | Golfe - Grau I Lisboa 2019
O Curso de Treinador de Desporto | Golfe - Grau I encontra-se organizado por unidades de
formação agregadas em componentes de formação. As componentes de formação devem ser
ministradas sequencialmente, privilegiando o desenvolvimento das unidades de formação da
Componente Geral, seguindo-se as da Componente Específica. A componente Estágio somente
pode ser realizada após a obtenção de aproveitamento nas restantes componentes de
formação.
Com a conclusão com aproveitamento de todas as componentes de formação do curso, e a
emissão do respetivo diploma de qualificações (DQ), estão reunidas as condições para se
proceder ao pedido de emissão do título profissional do treinador (TPTD), processo realizado
individualmente pelo próprio, online, através da plataforma eletrónica PRODesporto.
O TPDT é o documento oficial obrigatório para o exercício da atividade de treinador, sendo
emitido em formato digital. A responsabilidade da emissão do TPTD é do Instituto Português do
Desporto e Juventude, I.P.
Duração do Curso:
Componente Geral (41h) | Setembro 2019. Ao iniciar o curso, os participantes sem equivalência
à componente geral têm de fazer uma parte online. Depois de obterem aprovação em todas as
disciplinas online, os formandos terão acesso à parte presencial do curso (componente
especifica).
Componente Específica (53h) | Novembro e Dezembro 2019, Sábado e Domingo | Faculdade de
Motricidade Humana | Universidade de Lisboa e Centro Nacional de Formação de Golfe do
Jamor (aulas práticas) | Oeiras
Formadores - Componente Específica:








David Moura - Modelo e ensino do golfe
Hugo Pinto - Prática pedagógica, demonstração e jogo de campo
José Ferreira - Tecnologia, equipamento e custom fitting
Luis Barroso - Observação e análise técnica
Nelson Ribeiro - Planeamento e treino específico do golfe
Tiago Osório - Técnicas de golfe
Luis Moura Guedes/Henrique Carvalhão Estrutura, regulamento e desenvolvimento do golfe
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Estágio | Após finalização de todas as partes do curso e aprovação nas mesmas, os formandos
seguirão para estágio em contexto real de treino, sob a forma de Estágio supervisionado.
Avaliação:



Exames escritos e práticos
Estágio – Prática em Contexto de Trabalho / Plano de Estágio / Dossier de Treinador

Destinatários:
Todos aqueles que pretendam obter o Título Profissional de Treinador de Desporto | Golfe,
correspondente à base hierárquica de qualificação profissional do treinador desportivo, Grau I,
devidamente certificado pelo IPDJ, no âmbito do Programa Nacional de Formação de
Treinadores (PNFT).
Pré-Requisitos:




Idade mínima de 18 anos;
Jogadores de Golfe com licença da FPG ativa e registo no Sistema Oficial de Handicaps
EGA (European Golf Association) igual ou inferior a 18,4;
Escolaridade obrigatória à data da emissão do Diploma de Qualificações:
Escolaridade mínima obrigatória (de acordo com a legislação em vigor):
4 anos | Para os nascidos até 31-12-1966.
6 anos | Para os nascidos entre 01-01-1967 e 31-12-1980.
9 anos | Para os nascidos entre 01-01-1981 a 31-12-2002
12 anos | Para os nascidos a partir de 01-01-2003 e/ou que se inscreveram no ano
letivo de 2009/2010, no 1º e no 2º ciclo do ensino básico, ou no 7º ano de
escolaridade.

Documentos Obrigatórios:



Ficha de inscrição, devidamente preenchida, disponível em:
https://forms.gle/hZcpkKU7RpyL8f3d8;
Certificado de Habilitações (enviar para aalmeida@fpg.pt).

O Curso de Treinador de Desporto | Golfe - Grau I realizar-se-á com um número máximo de 20
participantes.
As inscrições estão abertas até 31 de agosto de 2019.
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Preço:
O pagamento do Curso de Treinador de Desporto | Golfe - Grau I deverá ser realizado através
de transferência bancária, de acordo com os preços abaixo:



650,00€ - pronto pagamento até 4 de setembro de 2019
700,00€ - pagamento faseado - 400,00€ até 4 de setembro de 2019 e 300,00€ até 31 de
outubro de 2019

Conta Destino:
IBAN - Número Internacional de Conta Bancária PT50 0010 0000 1786 4650 0015 9
Nome do beneficiário: Federação Portuguesa de Golfe
Deverá ser enviado o comprovativo de pagamento, com indicação do nome completo do
participante, para o e-mail: fornecedores@fpg.pt.
O valor da inscrição inclui o seguro obrigatório de Acidentes Pessoais.
Após aceitação da inscrição e admissão ao curso, a mesma só estará garantida e confirmada
após receção do respetivo pagamento.

Documentação de Suporte:
Disponível em formato digital

Informações:
Alexandra Betâmio de Almeida
Rua Santa Teresa do Menino Jesus, n.º 6, 17º andar, Miraflores 1495-048 Algés – Portugal
T. +351 214 123 780
M. +351 965 343 874
alexandraalmeida@fpg.pt
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