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Condições de Acesso e Estrutura do Curso 

Condições de Acesso 

• Idade mínima de 18 anos. 
• Habilitações literárias: Escolaridade Mínima Obrigatória em função da data de nascimento. 
• Nota: Escolaridade Mínima Obrigatória em função da data de nascimento: 

• 4 anos de escolaridade (para candidatos nascidos até 31/12/1966) 
• 6 anos de escolaridade (para candidatos nascidos entre 01/01/1967 e 31/12/1980) 
• 9 anos de escolaridade (para candidatos nascidos entre 01/01/1981 e 31/12/2002) 
• 12 anos de escolaridade (para candidatos nascidos a partir de 01/01/2003 ou que se inscreveram no ano letivo de 2009/10, no 1º e 

2º ciclo, ou no 7º ano de escolaridade) 
• Recursos materiais e pedagógicos necessários: 

• Computador com acesso à Internet. 
• Recursos pedagógicos utilizados: Manuais de formação, exercícios, vídeos, textos de apoio, hiperligações, diapositivos 

de apresentação, entre outros. 
• A inscrição no curso tem o custo de 100€ (montante não reembolsável). 

• Data limite para inscrição: até às 23h59 do dia 28-10-2020 (caso a totalidade das vagas seja ocupada antes desta data, 
as inscrições fecham automaticamente). 

• A inscrição no curso implica: 
• Inscrição online no site da UVP-FPC em https://www.fpciclismo.pt/formacao  
• Pagamento da referência multibanco gerada após inscrição online no montante de 100 EUROS (não reembolsável). 
• Envio para o e-mail formacao@fpciclismo.pt de cópia do Certificado de habilitações comprovativo de Escolaridade 

Mínima Obrigatória em função da data de nascimento. 

Componente Geral = 36 horas (formato b-learning (online)) 

Unidades de Formação (UF) Horas 

1. Teoria e Metodologia do Treino Desportivo 12 
2. Pedagogia e Didática do Desporto 15 
3. Funcionamento do Corpo humano, Primeiros Socorros e Antidopagem 5 
4. Desporto Adaptado 2 
5. Ética no Desporto 2 

TOTAL 36 

• Período de 2-11-2020 até 18-12-2020: 
• Aulas teóricas realizadas em formato b-learning através de plataforma online, em que 28h20min são sessões 

assíncronas, e 4 horas correspondem a sessão síncrona (em direto) com formador da UF de Teoria e Metodologia do 
Treino Desportivo, da modalidade Ciclismo. 

• Para ter acesso à UF seguinte terá de ter aproveitamento nas atividades/trabalhos da UF anterior. 
• Para ter acesso ao teste escrito presencial é obrigatório ter aproveitamento em todas as atividades/trabalhos das UF. 
• Tolerância de faltas aplicável à componente geral = 3,6 horas (é obrigatória a presença em todas as UF). 

• Dia 19-12-2020: 
• Teste escrito presencial obrigatório das 5 UF da Componente Geral (1ª fase). 
• O teste final escrito presencial terá a duração de 3h40min, sendo avaliado numa escala de 0 a 20 valores cada UF. 
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• A reprovação numa UF implica automaticamente a reprovação nessa componente. 
• Caso reprove ou falte justificadamente ao teste escrito da 1ª fase, o formando tem acesso a uma 2ª fase (a agendar). 
• Caso reprove ou falte justificadamente ao teste escrito da 2ª fase, o formando será considerado reprovado na 

Componente Geral e consequentemente reprovado no Curso. 
• Classificação final da Componente Geral: 

• Classificação final da Componente Geral é dada numa escala de 0 a 20 valores. 
• A classificação final da Componente Geral não pode ser inferior a 10 valores. 

Componente Específica = 60 horas (formato b-learning (online + presencial)) 

Unidades de Formação (UF) Horas 

1. Ciclismo: Iniciação e Lazer 6 
2. Regulamentos 4 
3. Mecânica e materiais 4 
4. Desenvolvimento do Praticante Ciclista 6 
5. Ciclismo de Pista 12 
6. Ciclismo de Estrada 8 
7. BTT 8 
8. Ciclocrosse 1 
9. BMX RACE 8 
10. BMX Freestyle 1 
11. Paraciclismo 2 

TOTAL 60 Horas 

• Período de 4-1-2021 até 4-4-2021: (programa detalhado a calendarizar tendo em conta a evolução da situação pandémica) 
• Aulas teóricas realizadas em formato b-learning (online + presencial). 
• Tolerância de faltas aplicável à componente específica = 20 horas. 
• Teste escrito presencial obrigatório da Componente Específica (1ª fase). 
• Caso reprove ou falte justificadamente ao teste escrito da 1ª fase, o formando tem acesso a uma 2ª fase (a agendar). 
• Caso reprove ou falte justificadamente ao teste escrito da 2ª fase, o formando será considerado reprovado na 

Componente Específica e consequentemente reprovado no Curso. 
• Classificação final da Componente Específica: 

• Obtém-se pelo cálculo da média ponderada das notas obtidas nas diferentes UF, usando como fatores de ponderação 
a carga horária, sendo que a classificação em cada uma das unidades de formação não pode ser inferior a 10 valores. 

• Classificação final da Componente Específica é dada numa escala de 0 a 20 valores. 
• A classificação final da Componente Específica não pode ser inferior a 10 valores. 

Componente Estágio = duração mínima de 6 meses, podendo prolongar-se por 1 época desportiva 

• Para acesso ao Estágio prático é obrigatório ter aproveitamento na Componente Geral e Componente Específica do Curso. 
• Condições obrigatórias do estágio: 

• Ser realizado no máximo até 4 anos após término da componente teórica (Geral + Específica) do curso. 
• Ser realizado num clube de competição (entidade de acolhimento) filiado na UVP-FPC. 
• Filiar-se na UVP-FPC como treinador estagiário grau 1 da entidade de acolhimento. 
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• Tutoria do estágio efetuada por um treinador de ciclismo da escolha do estagiário, que tenha no mínimo grau 2 e 
esteja filiado na FPC (não obrigatoriamente na entidade de acolhimento). 

• Acompanhamento no mínimo de 3 atletas de competição da categoria de escolas e/ou masters filiados na entidade de 
acolhimento. 

• Classificação final do estágio: 
• Obtém-se pela avaliação ponderada efetuada pelo Coordenador de Estágios da UVP-FPC aos seguintes 3 elementos:  

1. Desempenho no exercício concreto da função (60%). 
2. Dossier de Treinador (30%). 
3. Relatório do Estágio (10%). 

• Classificação final do Estágio é dada numa escala de 0 a 20 valores. 
• A classificação final do Estágio não pode ser inferior a 10 valores. 

 


