Regulamento de Matrícula em Cursos de Treinadores AAPorto

A Associação de Andebol do Porto (AAPorto) vem por este meio apresentar e fazer
alguns esclarecimentos, relativamente ao Regulamento de Matrícula em Cursos de
Treinadores AAPorto (Grau I e Grau II).
Os Cursos estão organizados por 3 Componentes de Formação: Componente Geral;
Componente Específica; Componente Estágio (Prática). A Componente Geral e a
Componente Específica, são compostas por sua vez, por Unidades de Formação, sendo que
cada Componente tem uma Prova, mas dividida pelas Unidade Formação, com avaliação
individualizada. O pagamento da Matrícula tem que ser total, e o Formando tem direito à
realização da primeira Prova de avaliação/Estágio de cada Componente de Formação. As
Componente de Formação (Geral e Específica) têm uma 2ª época, que o formando podese inscrever mediante um pagamento adicional (Prova de avaliação 2ª época). O formando
pode só resolver as questões da Unidade de Formação que ainda não obteve aprovação.
A conclusão do curso, e a correspondente emissão do Diploma de Qualificação, está
condicionada à aprovação nas 3 Componentes de Formação, num prazo máximo de 4 anos
(Ponto 9.2 do Regulamento de Organização de Cursos de Treinadores de Desporto), ficando
cada formando durante esse período, associado ao mês/ano da sua Matrícula inicial
(exemplo: Curso de Treinador AAPorto - Grau I 04/2017). A contagem deste prazo faz-se a
partir do mês/ano do início do curso, findo esse prazo, os formandos terão de fazer uma nova
Matrícula num novo curso, sem qualquer aproveitamento das Componente de
Formação/Unidade de Formação, em que já tenham obtido aprovação.
Mas durante o período dos 4 anos, os formandos que não tenham obtido
aproveitamento numa Componente de Formação/Unidade de Formação, podem-se
inscrever nessa Componente de Formação, que venha a ocorrer noutro Curso que a AAPorto
organize, mediante o pagamento na Componente que ficou por concluir. Exemplo: Um
formando inscrito no curso de treinadores de grau 1 na época 16/17, fez a Componente
Específica mas não concluiu a Componente Geral, seja na totalidade ou parcialmente, e
consequentemente não realizou a Componente Estágio, pode inscreve-se num novo Curso,
mas tem de pagar adicionalmente o valor da Componente Geral e da Componente Estágio.
Caso especial: relativamente aos técnicos com Reconhecimento de Competências,
emitido pelo IPDJ, podem fazer a Matrícula no Curso de Treinadores AAPorto para o grau a
que o Reconhecimento de Competências o habilita, e apenas pagam o valor
correspondente a(s) componente(s) em falta para a conclusão do Curso.
Os valores a pagar por cada formando, quer pelas Componentes de Formação, quer
pelas Provas de avaliação 2ª época, são os definidos para cada Curso, e que serão definidos
no início de cada curso. (Por exemplo: um formando Matricula-se e paga o valor definido
para o seu Curso, se tiver necessidade de se inscrever novamente numa Componente de
Formação posteriormente noutro curso, paga os valores definidos para esse novo curso).
Nota1: relativamente ao curso fora na nossa sede, é necessário definir o número mínimo
para que funcione (por exemplo 10alunos), e dividir os custos (custo de preletores,
transportes, alugueres…), pelos formandos, com pagamento antes do início do curso,
considerar “Complemento de Despesas”. (por exemplo: Santo Tirso; 0,36 (euros incluindo
portagem) km x 40km = 14,4 euros (x2) = 30 euros por ida e volta + 10 euros; se
considerarmos 10 idas; cada aluno tem que pagar por “Complemento de Despesas” 40
euros).
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