FORMULÁRIO PRCS - SECÇÃO 2

ID PROCESSO

ID_MODALIDADE

N.º:

Data:

A preencher pelo IPDJ, IP

ENTIDADE*:
CURSO*:
MODALIDADE DESPORTIVA*:

A - DESCRIÇÃO DA(S) UNIDADES(S) CURRICULAR(ES) NO ÂMBITO DA MOD.DESP. EM APREÇO
INFO: Se a informação solicitada estiver considerada nos documentos anexados, por favor indique em qual (ais).
ANEXO:

Designação UC*

Regime*(1)

Tipo*(2)

Tempo de trabalho (horas)
Total (3)
Contato (4)

(1) Indicar se a unidade curricular é obrigatória, ou optativa.
(2) Anual, semestral, trimestral, etc.
(3) Número total de horas de trabalho.
(4) Indicar para cada tipo de metodologia adotada o número de horas totais.
Siglas a adotar: T-Ensino teórico, TP-Ensino teórico-prático, PL-Ensino prático e laboratorial, TC-Trabalho de campo, Seminário,
E-Estágio, OT-Orientação tutorial, O-Outra (Exemplo: T – 15; PL – 30).

P2 ID_MODALIDADE
FORMULÁRIO PRCS - SECÇÃO 2

B - UNIDADE CURRICULAR ESTÁGIO
INFO: Se a informação solicitada estiver considerada nos documentos anexados, por favor indique em qual (ais).

B1 - O Curso em questão têm a UC Estágio no âmbito da modalidade em apreço.

Sim

Não

B2 Se o curso tem a UC Estágio no âmbito da modalidade em apreço, por favor preencha o campo abaixo ou submeta a
informação em anexo indicando o nome do respetivo.
ANEXO:

Breve descrição da organização e contexto de realização da unidade curricular Estágio e das tarefas e responsabilidades
que os alunos têm de cumprir:

C - CORPO DOCENTE (MOD.DESP. EM APREÇO)*
C1 – Descrição dos docentes que lecionam unidades curriculares no âmbito da modalidade desportiva em apreço:
Docente*

UC que leciona*

Responsabilidade*(1)

TPTD*(2)

(1) Indicar se é o docente responsável, ou docente assistente.
(2) Indicar o nº do TPTD da modalidade desportiva em causa. No caso de não possuir TP deverá indicar com a abreviatura “n.p.”.

GUARDAR

Nota Importante: Depois guardar o formulário, envie uma mensagem de correio electrónico com o respetivo e os
restantes anexos devidos para prcs@ipdj.pt.

