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CURSO DE CAPACITAÇÃO EM FORMAÇÃO ORIENTADA POR COMPETÊNCIAS
PARA TOCOGINECOLOGISTAS QUE ATUAM COM RESIDÊNCIA MÉDICA

MÓDULO NÃO PRESENCIAL (EAD) - MATERIAL INSTRUCIONAL

Olá, seja bem-vindo!
Aqui você encontrará informações sobre o Módulo Não Presencial do Curso.
• O Módulo Não Presencial é composto de um vídeo de introdução e 5 aulas ou blocos
temáticos (BT) progressivos e sequenciais que devem ser acessados na seguinte ordem:
➢ Comece o Curso pelo BT “A Formação Orientada por Competências”, depois prossiga para
o BT “Teste de Progresso Individual”, em seguida para o BT “Avaliação das Competências
em Ambiente Simulado” em seguida para o BT “Avaliação das Competências em Ambiente
da Prática Profissional” e finalize o Curso com o BT “Elaboração de itens de qualidade”.
➢ Para cada Bloco Temático (BT) de atividade haverá uma videoaula, material para leitura,
referências para estudo complementar, testes de memorização e testes de avaliação para
progressão.
➢ Ao acessar cada BT, assista à aula, leia o material disponível, faça os testes de memorização
e por fim faça os testes de avaliação para a progressão.
➢ Para realizar a avaliação será necessário que você tenha 75% de progresso no conteúdo, o
ideal é que você realize as avaliações na ordem das aulas para o melhor desempenho na aula
seguinte e obtenção do certificado ao final do curso. Caso você não atinja 60% de
aproveitamento na primeira tentativa, você tem uma segunda oportunidade de realizar a
avaliação.
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➢ Ao término do último BT você deverá responder a um questionário sobre as suas percepções
em relação ao curso. As suas respostas serão importantes para o controle de qualidade e
aprimoramento deste curso.
➢ O certificado é fornecido para os alunos que tiverem acessado pelo menos 75% dos
materiais de cada aula, obtido 60% de aproveitamento na média geral de todas as avaliações
e realizado todas as tarefas.
➢ As aulas e todo o material deste curso ficarão disponíveis para acesso entre os dias
02/09/2019 e 02/10/2019.
➢ Acesse o Curso através do site www.secad.com.br
➢ Envie as tarefas para o e-mail cursos@febrasgo.org.br
➢ Caso seja necessário suporte técnico envie e-mail para o endereço eletrônico
info@secad.com.br ou ligue para (51) 3025-2550.

Agora vamos ao curso!

Acesse e aproveite bem esta oportunidade!

Equipe Organizadora

