Associação Portuguesa de Professores de Inglês

Formação acreditada

Regulamento
As ações de formação promovidas pelo Centro de Formação de Professores da APPI –
APPIforma, destinam-se, em primeiro lugar, aos seus associados.
Poderão frequentá-las outros professores, não sócios da APPI, nas situações que abaixo se
referem.
INSCRIÇÕES:
1. As inscrições para cada ação de formação estão abertas até ao limite permitido. A ficha de
inscrição ficará indisponível assim que o limite das inscrições seja ultrapassado.
2. O preenchimento da Ficha de Inscrição representa um compromisso entre a APPIforma e o
professor que pretende frequentar a ação.
3. A inscrição deve ser efetuada no respetivo impresso disponível nesta página:
https://www.appi.pt/appiforma-cpd-centre/fees-registration ou https://www.appi.pt/appiformacpd-centre/annual-pd-programme

4. O candidato considera-se inscrito após pagamento do valor total da ação de formação.
PRIORIDADES DE SELEÇÃO:
1. Sócio da APPI com quotas atualizadas
2. Professores de escola/entidade anfitriã
3. Sócio da APPI
4. Outros Professores
Professores afetos a CFAE ou Instituição com protocolo de parceria
Prioridades definidas nos protocolos.
Após a seleção, os restantes candidatos ficarão suplentes, sendo-lhes devolvido o montante já
pago, caso não possam participar na ação de formação.

COMUNICAÇÃO:
Os candidatos admitidos serão avisados por e-mail ou SMS, após terminada a fase de seleção
e com a antecedência mínima de 5 dias antes do início da ação.
(Salvo situações devidamente justificadas).

FINANCIAMENTO/CUSTOS:
O pagamento da ação deverá ser efetuado, preferencialmente, por transferência bancária para
o NIB/IBAN PT50 0035 0646 0001 3467 5308 3 ou por cheque (à ordem de APPI) até 5 dias antes
do início da mesma.

A APPIforma proporciona formação acreditada em todo o país, em diversos formatos (12h,
25h, 36h, 40h, 50h, formação presencial, formação a distância), e a partir da análise e
contabilização dos custos decorrentes das despesas com os formadores e todos os materiais
de apoio, reformulámos os valores a pagar pelas ações de formação:
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*Sócios APPI que tenham realizado um curso de formação no ano civil anterior (70€ ou mais) e caso haja um
número mínimo de 20 participantes
**Professores que tenham realizado um curso de formação no ano civil anterior (110€ ou mais) e caso haja um
número mínimo de 20 participantes

DESISTÊNCIAS:
A desistência da inscrição em qualquer ação de formação deverá ser comunicada com 7 dias
úteis de antecedência, no mínimo. A não comunicação da referida desistência neste prazo
implicará a perda de prioridade na seleção da candidatura a outras ações APPIforma e a não
devolução dos montantes pagos.
DEVOLUÇÕES:
Em casos excecionais, se por número insuficiente de formandos, a ação não se realizar e o/a
candidato(a) tiver pago a inscrição, total ou parcialmente, a APPIforma devolverá o respetivo
montante.
AVALIAÇÃO:
No início da ação, os formadores darão a conhecer aos formandos os parâmetros e itens de
avaliação/pontuação da ação. De acordo com as orientações legais em vigor, os formandos
serão avaliados numa escala quantitativa de 1 (um) a 10 (dez) valores, classificação essa que
constará das Fichas de Avaliação dos Formandos, e do Certificado de Creditação da ação,
juntamente com as seguintes menções qualitativas:
De 9 a 10 valores – Excelente
De 8 a 8,9 valores – Muito Bom
De 6,5 a 7,9 valores – Bom
De 5 a 6,4 valores – Regular
De 1 a 4,9 valores – Insuficiente.

Aprovado em Comissão Pedagógica
Lisboa, 10 de dezembro de 2020
A Direção da APPIforma
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