EHF MASTER COACH AND LICENSING COURSE - 2018
Regulamento do Curso
TURMA 2
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1

ORGANIZAÇÃO
O EHF MASTER COACH AND LICENSING COURSE é organizado pela Federação de Andebol de
Portugal com a tutela da EHF.
A responsabilidade de regulamentação do curso compete a Federação de Andebol de Portugal,
através do seu Departamento de Formação, a quem compete verificar as respectivas condições
de exequibilidade.
Os cursos realizam-se no âmbito do Programa Nacional de Formação de Treinadores, de acordo
com o estipulado pela European Handball Federation.
Todo o processo será coordenado pelo Departamento de Formação da Federação.
O Diretor do Curso será o responsável máximo pela organização do Curso - responsável pela
direção técnica, pedagógica e administrativa do curso.
Ao Secretário do Curso caberá toda a responsabilidade pela parte logística do curso.

1 - CALENDARIZAÇÃO:




O 1º Bloco irá decorrer entre 05 a 09 de Janeiro de 2019 – em Lisboa
2º Bloco – Regime E-Learning 01 de Fevereiro a 30 de Março de 2019
3º Bloco – 15 a 21 de Junho de 2019 - 09h30 as 19h00 em Lisboa

2 -DESTINATÁRIOS
Podem candidatar-se a frequentar o Curso de Treinador EHF Master Coach todas as pessoas de
ambos os sexos que, cumulativamente preencham as seguintes condições:
a) Detentor do TPTD de Grau 3 e possuir pelo menos 3 anos de exercício profissional efetivo da
função de Treinador de Grau 3. (A data da emissão do diploma)
b) Idade mínima 22 anos
c) 12º Ano de escolaridade à data de emissão do Diploma de Qualificações
.
Nas situações em que o número de inscrições exceda o máximo regularmente previsto (25
formandos) a seleção dos candidatos satisfará os seguintes pontos:
1.
Análise do Currículo Desportivo na Modalidade
2.
Estar integrado num clube filiado na Federação de Andebol
de Portugal
3.
Data de formalização da inscrição.
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3 – ESTRUTURA CURRICULAR
O EHF MASTER COACH AND LICENSING COURSE será constituído por 4 temas a ser desenvolvida
pela fase Curricular.
3.1 - FASE CURRICULAR
TEMA 1: Planeamento do treino no Alto Rendimento.
TEMA 2: Aspetos individuais e o jogo coletivo no Alto Rendimento.
TEMA 3: A dinâmica de grupo no Alto Rendimento.
TEMA 4: Importância do treino de Alto Rendimento
TEMA 5: Tese
3.2 - TESE
A ser entregue e apresentada no ultimo Bloco.

4 -AVALIAÇÃO
4.1 - AVALIAÇÃO DA PARTE CURRICULAR
Avaliação das matérias da Componente Geral
De acordo com o definido pelos referenciais da componente geral
No início do curso será comunicado o método de avaliação de cada unidade de formação.
Avaliação das matérias da Componente presencial
Os formandos serão avaliados através:
Assiduidade e pontualidade do formando – 10%
Relatórios/trabalhos definidas pelos formadores no início do curso – 20%
Tese e Apresentação Final – 70%
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5 -ASSIDUIDADE
Para efeitos de conclusão de um curso de Treinadores com aproveitamento e posterior
certificação, a assiduidade não pode ser inferior a 90% da carga horária do percurso formativo
nas componentes de formação geral e específica.
Poderão justificar as faltas, até ao total de 10% das horas, no conjunto da carga horária da
componente curricular.
As justificações, referente à parte curricular, deverão ser feitas, por escrito, ao Director de Curso
e deverá conter as respetivas provas legais.
As faltas às sessões de avaliação da parte curricular serão consideradas eliminatórias.

6 -INSCRIÇÕES
•

As inscrições serão unicamente via on-line, no Portal da Federação.

•

É fundamental que preencha corretamente as informações solicitadas, nunca
esquecendo de colocar o respetivo email.

•

As inscrições só serão válidas após a receção do comprovativo de pagamento da taxa de
inscrição.

•

Após estar tudo confirmado (pagamento, comprovativo de pagamento identificado,
comprovativo de estudante se o caso), receberá um email a confirmar que a sua
candidatura foi confirmada.

•

Será publicada a lista de participantes do curso até 15 dias antes do seu início.

•

O curso só funcionará com um número mínimo de 15 candidaturas.

•

O não cumprimento do pagamento das taxas de inscrição dentro das datas estipuladas,
levará à impossibilidade de continuidade na frequência do curso.

7 – SEGURO
Todos os formandos estarão abrangidos por um seguro desportivo de acidentes pessoais.

Lisboa 13-11-2018
O Vice- Presidente e responsável pela Formação da FAP

Professor Doutor Pedro Sequeira
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