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Curso de Liderança 

 

FCT-UNL / Academia Militar 2014 

Objectivos 

O Curso tem como objectivos desenvolver competências comportamentais, tendo em vista a 
liderança eficaz de equipas e de pequenos grupos: planeamento e comunicação assertiva, persuasão 
e motivação, coordenação e apoio, tomada de decisão e execução, confiança e auto-controlo. 

Conteúdo, local e data 

Dinâmica das organizações e liderança, teoria da decisão, provas de situação, adaptação ao meio 
ambiente, orientação topográfica, técnicas de transposição de obstáculos, treino físico e desportivo. 

Carga horária: cerca de 50 horas de formação. 

Local e data: Academia Militar (Amadora), 16-20 Junho 2014, em regime de internato. 

Condições de candidatura 

Podem candidatar-se os estudantes inscritos na FCT-UNL no 1º e/ou 2º semestre de 2013/14, com 
aproveitamento no 1º semestre. 

Dada a componente de exercício físico, exige-se que os candidatos gozem de boas condições de 
saúde: não deverá frequentar o curso quem sofra de deficiências motoras ou cardíacas, doenças 
infecto-contagiosas ou outras doenças incapacitantes para um exercício físico normal. Fora disso, 
não há exigências especiais. A FCT-UNL responsabiliza-se pelo seguro escolar. 

Candidatura e inscrição 

- 9 Maio às 13:30 na sala 202 do Ed. IV: apresentação do Curso. Ver forma de inscrição 
(Curso de Liderança – Apresentação) em http://www.formacao.fct.unl.pt/inscricoes (não é 
necessário utilizar as credenciais de acesso ao Clip); 

- 5-11 Maio: submissão de candidaturas on-line. Primeiro deve de estar registado no 
SIGA/UFEIP. Ver forma de inscrição (Candidatura ao Curso de Liderança) em  

http://www.formacao.fct.unl.pt/inscricoes (não é necessário utilizar as credenciais de acesso 
ao Clip); 

- 16 Maio: afixação do resultado das colocações – 1ª fase, on-line, na página da Faculdade; 

- 23 Maio: inscrição dos candidatos seleccionados em 1ª fase no SIGA/UFEIP. Essa inscrição 
é demonstrada através do upload do comprovativo de pagamento na ficha do SIGA/UFEIP. 
Pode ser feito já a partir do dia 16 e só depois de receber a mensagem com as instruções de 
pagamento (instruções por email, verifique também a pasta de spam do seu email); 

- 28-30 Maio: inscrição dos candidatos seleccionados em 2ª fase no SIGA/UFEIP. Essa 
inscrição é demonstrada através do upload do comprovativo de pagamento na ficha do 
SIGA/UFEIP. Instruções a enviar posteriormente (verifique também a pasta de spam do seu 
email); 

Atenção: Candidaturas que não cumpram estas instruções ou prazos serão desqualificadas. 

O Curso tem 20 vagas. Consideram-se seleccionados em 1ª fase os primeiros 20 nomes da lista 
definitiva. No caso de desistência ou não carregamento do comprovativo de pagamento dos 
seleccionados na 1ª fase, serão notificados em 2ª fase os candidatos colocados em lugares 
sucessivos na lista, que terão um dia útil para procederem à sua inscrição após notificação por 
telefone ou e-mail. 

Dúvidas ou reclamações deverão ser dirigidas para o endereço de e-mail gab.ad.formacao@fct.unl.pt 
referindo no assunto Curso de Liderança, dúvida ou reclamação. 

http://www.formacao.fct.unl.pt/inscricoes
http://www.formacao.fct.unl.pt/inscricoes
mailto:gab.ad.formacao@fct.unl.pt
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Critérios de prioridade e ordenação 

Os candidatos serão ordenados em função do seu estatuto escolar e desempenho académico, de 
acordo com os seguintes critérios sucessivos: 

a) Estudantes de 2º ou 3º ciclo (Mestrado, 4º/5º ano MI, PG, DEA ou Doutoramento); 
b) Parte escolar completa (apenas dissertação por completar); 
c) No caso de mestrados integrados, 1º ciclo completo; 
d) Finalistas (em condições de completar o curso no ano lectivo corrente); 
e) Média do 2º e/ou 3º ciclo; 
f) Média do 1º ciclo. 

Custo e pagamento 

O Curso é comparticipado pelos interessados e tem um custo de 200,00€ (duzentos euros) por 
formando. 

O pagamento é devido no acto de inscrição conforme já descrito atrás em “Candidatura e inscrição”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


