
 

GERONTOLOGIA E CUIDADO GERIÁTRICO 

FAQs 

 

1 - Resido bastante longe do Porto. Posso candidatar-me optando por 
participar à distância nas sessões? 

Sim. Pode candidatar-se. Onde quer que resida ou trabalhe (aqui em Portugal ou 

no estrangeiro) pode usufruir do nosso sistema de comunicação/ensino à 

distância. Apenas lhe será conveniente, para o efeito, dispor de um sistema 

(computador e internet) que lhe garanta as condições de receção mais 

adequadas.  

Convém estar atento ao conteúdo das Unidades Académicas pois uma vinda 

para uma aula prática, presencialmente, lhe poderá melhorar, pelo treino de 

execução, a sua competência.   

Condições de participação à distância 

O Instituto de Ciências da Saúde  
1. concederá ao aluno a forma de acesso ao sistema (individual e intransmissível); 
2. não se responsabilizará caso a transmissão não se realize por motivos externos à própria 
instituição, por exemplo, quebra na ligação à internet e/ou sistema Adobe Connect; 
3. facilitará a utilização deste sistema para que o estudante assista à aula em tempo real e 
possibilitará a sua interação com a sala de aula física e professor via mensagens escritas, áudio 
e/ou vídeo (de acordo com estipulado no curso em causa); 
4. por regra, não disponibilizará qualquer gravação das sessões aos estudantes. 
  
O estudante 
1. deverá dispor de condições adequadas de acesso à internet onde se encontrar a assistir à 
aula; 
2. compromete-se a não registar ou divulgar qualquer parte ou totalidade da aula que recebe 
(por exemplo: gravar, fotografar, ceder credenciais…). 

 

2 - Fui aluno 50+ da Católica.Porto. Se me inscrever, usufruo do 
desconto concedido a antigos alunos? 

Sim, claro. Como um dos alumni usufrui desse direito. 

3 - Caso opte por frequentar apenas algumas unidades este ano, elas 
ser-me-ão creditadas se eu me candidatar a uma próxima edição? 



As unidades frequentadas na modalidade de ECTS, serão creditadas nas edições 

subsequentes e, quando todas estiverem completadas terá direito ao diploma 

correspondente. Consulte http://www.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-

formativa/formacao-avancada-gerontologia-e-cuidado-geriatrico?oferta=1 

4 - Poderei fazer inscrição e tratar dos processos administrativos sem 
ter de me deslocar ao Porto? 

Sim pode. Ser-lhe-ão facultadas pelos serviços todas as informações e 

documentos necessários, seja de inscrição seja de pagamento seja de acesso à 

página específica nomeadamente ao programa, conteúdos disponibilizados das 

sessões e, caso opte pelo regime de ECTS, às próprias classificações. Veja 

http://www.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/formacao-avancada-

gerontologia-e-cuidado-geriatrico?oferta=9 

 

5 - Se frequentar com sucesso a Formação Avançada as unidades 
poder-me-ão ser creditadas em futuro mestrado se o mesmo vier a ser 
aberto? 

Em princípio haverá compatibilização de unidades. O conteúdo da parte teórica 

das unidades poderá necessitar de um ou outro complemento mas a viabilidade 

da creditação foi pensada pela organização do mestrado. 

6 - Posso optar pela vossa Formação Avançada e a mesma ser 
considerada na minha Instituição como formação em serviço?  

Se trabalha na área dos idosos será obvio que sim. Convirá, contudo, que 

informe os seus responsáveis e lhes dê conta do que vai frequentar. 

7 - Poderei ter opções de pagamento diferentes das que constam do 
site? 

Sim. Aquando da candidatura deve expor a situação. Ser-lhe-á proposto e 

combinado um novo plano o qual, uma vez aceite, será executado por ambas 

as partes nesses termos. 

8 - Estando no estrangeiro, a formação concluída é-me reconhecida? 

Os alunos a trabalhar em países da União Europeia e que têm frequentado os 

nossos cursos, como sabe, têm tido o reconhecimento formal e de carreira. Os 

alunos provenientes dos Palop e do Brasil e de outros países da América do Sul 

têm também tido reconhecimento. Como sabe, a Universidade Católica é a 



Instituição mundialmente espalhada pelo mundo e reconhecida pelo seu caráter 

de exigência para a competência profissional o que lhe faz acrescer esse 

reconhecimento.  

9 - Caso tenha dúvidas ou questões acerca de uma determinada sessão 
posso tirar dúvidas? 

Sim. Podê-lo-á fazer no próprio momento da exposição pois é um sistema de 

Comunicação ativa, permitindo esta interação entre docentes e alunos. 

 

 


