Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo
para os anos de 2017 a 2019
Formulário de registo das informações complementares para
abertura de conta das instituições locais
Nova conta
Associação
1.

Outras entidades com funções educativas ou de formação

Nome da
instituição
Formação de
professores
Teatro, dança e
acrobacia
Ciências
humanísticas

2.

Tipo de curso ou
exame de
credenciação a
ministrar
(pode escolher
mais de um item)

Ciências da
Educação

Belas-artes

Música

Design

Língua e tradução

Ciências Sociais e
do comportamento

Artes gráficas e
audiovisual
Religião, teologia
e filosofia
Jornalismo e
informações

Comércio e Gestão

Direito

Ciências da Vida

Ciências naturais

Matemática e
Estatística
Arquitectura e
urbanismo

Ciências
informáticas

Engenharia e sector
de engenharia

Produção e
transformação

Construção civil

Agricultura

Silvicultura

Pescaria

Veterinária

Medicina

Cuidados de saúde

Enfermagem

Ciências dentárias

Assistência social

Serviços de
transporte
Automóveis ligeiros

Automóveis pesados

Outras (Por favor indique:
3.

Local da realização

4.

Horário de
funcionamento
Nome/Código da
sala

6.

Sala/
Estabelecimento
pedagógico

Preservação de
saúde
Indústria de
turismo e de
convenções e
exposições
Protecção
ambiental

Trabalho social

Outros serviços
pessoais
Motociclo ou
ciclomotor

5.

Actualização dos dados

Serviços e
educação de
idosos
Hotelaria e
indústria de
restauração
Protecção de vida e
de bens
Condução especial

)

Capacidade
máxima de
lotação

1

Pessoa(s)

2

Pessoa(s)

3

Pessoa(s)

4

Pessoa(s)

Equipamentos pedagógicos e quantidade
(Mesas e cadeiras, quadro branco, computador, retroprojector,
espelho para dança, etc.)

Nota

Observações:
1. A máxima lotação de formandos do estabelecimento é calculada tendo em atenção que a ocupação da área mínima de espaço de
aprendizagem, por formando, deve ser de, pelo menos, 1,1 m2.
2. Após o preenchimento do formulário, deverá submetê-lo, acompanhado do formulário para abertura de conta das instituições locais e dos
respectivos documentos, à Divisão de Extensão Educativa da DSEJ (Avenida D. João IV, n.ºs 7-9, 1.° andar, Macau).
3. Para quaisquer informações queira, por favor, ligar para o telefone 2842 5199, durante as horas de expediente da DSEJ.
Data

/
Ano

DSEJ-D57-1

/
Mês

Dia

Assinatura do responsável e carimbo da instituição

20170411

