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O que é a formação a distância da R2C Consulting? 

Uma modalidade de formação/aprendizagem que não requer a presença simultânea do formador e do formando no mesmo espaço 

físico e ao mesmo tempo. O formando pode desenvolver o seu trabalho de forma autónoma embora inserido numa “turma virtual”. 

Por se desenvolver num ambiente Web, os participantes dispõem de ferramentas de comunicação que permitem interagir e 

comunicar com os colegas e formadores. 

 

Em que se diferencia da formação presencial? 

Contrariamente ao que acontece na formação presencial, que obriga o formando a frequentar sessões num local e horário 

preestabelecidos, na formação a distância o formando desenvolve o seu trabalho de forma autónoma, determinando o seu próprio 

horário, local e ritmo de trabalho. 

 

O que significa b-learning? 

Uma modalidade de formação/aprendizagem onde as ações a distância se complementam com algumas sessões presenciais. 

 

Quem são os meus formadores? 

Os formadores da formação a distância são formadores da R2C CONSULTING, especialistas nas áreas de saber das diferentes 

acções/cursos. Para além dos formadores que concebem as actividades/conteúdos – os formadores autores - existem outros – os 

formadores tutores – que acompanham e avaliam todo o processo de formação/aprendizagem. 

 

O que faz o formador tutor? 

O formador tutor acompanha e orienta o formando ao longo da sua formação, fornecendo-lhe feedback das actividades 

desenvolvidas. É o interlocutor privilegiado na dinamização de todo o processo de formação/aprendizagem, na resolução de 

problemas e no momento da avaliação. 

 

Que ferramentas preciso de utilizar? 

Para que possa desenvolver trabalho a distância, o formando deverá ter acesso a um computador pessoal com ligação à Internet, de 

preferência banda larga. 

 

Quantas horas preciso de trabalhar por dia? 

Trabalhar a distância requer dedicação e persistência, embora se caracterize pela flexibilidade e autonomia. Todas as atividades serão 

acompanhadas de uma estimativa do tempo mínimo a utilizar no seu desenvolvimento. Essas indicações deverão ser apenas vistas 

como estimativas, devendo cada formando despender o tempo que considerar necessário à boa prossecução do trabalho, lembrando-

se sempre que deverá despender, pelo menos, o mesmo tempo que despenderia na modalidade presencial. 

 

Em que horário funcionam as sessões? 

À excepção das sessões síncronas, que serão calendarizadas no início de cada curso, o trabalho a desenvolver a distância não se 

encontra marcado em termos de “sessões”. Cada atividade deverá ser desenvolvida dentro do tempo estipulado (dias/semanas), 

podendo o formando trabalhar no horário que lhe for mais conveniente. 
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Quando é que tenho de trabalhar? 

O formando tem total liberdade na determinação dos seus próprios horários de trabalho. Deverá apenas ter em conta que existem 

datas preestabelecidas para as sessões síncronas e para a conclusão/entrega de tarefas e que nas atividades de grupo haverá 

necessidade de coordenar o trabalho e o tempo com o trabalho, e o tempo dos restantes colegas. 

 

Onde posso aceder às sessões? 

O formando poderá aceder às “sessões” em qualquer local desde que tenha ligação à Internet. 

 

Tenho de participar em sessões presenciais? 

Tratando-se de um curso em regime bLearning, sendo as sessões presenciais interligadas com as sessões online, estas são de carácter 

obrigatório. Para uma melhor gestão do seu tempo, deve consultar o cronograma de cada curso/módulo, disponibilizado no início do 

curso onde estão previstas todas as sessões presenciais. 

 

O que acontece nos cursos com práticas laboratoriais? 

Alguns cursos poderão ter previstas sessões presenciais de laboratório, conteúdos com simulações ou laboratórios virtuais. Podem 

ainda ocorrer visitas de estudo a instituições. 

 

Como vou ser avaliado? 

A avaliação no contexto de formação a distância rege-se pelo Regulamento da Formação a Distância da instituição. No início de cada 

curso/ação, o formando será informado da(s) forma(s) de avaliação a aplicar no caso específico. 

 

Existe controlo de assiduidade? 

A formação a distância assenta na autonomia e compromisso pessoal. Embora os formandos não tenham de cumprir horários 

preestabelecidos, serão sempre acompanhados pelos formadores tutores que manterão um controlo da sua assiduidade virtual. Essa 

assiduidade poderá mesmo ser um dos elementos de avaliação em certas actividades. 

 

Não me vou sentir muito isolado e sozinho? 

Embora o formando se encontre a distância na maior parte do tempo, nunca se irá sentir isolado e sozinho pois será sempre apoiado 

pelo tutor e será convidado a interagir com os restantes elementos da sua comunidade de aprendizagem na execução de tarefas e 

debate de ideias. 

 

O certificado de formação tem a mesma validade do um curso presencial? 

Sim. Os cursos a distância da R2C Consulting enquadram-se na sua actividade enquanto entidade formadora certificada pela DGERT, 

sendo que os certificados emitidos possuem toda a legitimidade, nos termos legais aplicáveis. 

 

Ainda tenho dúvidas. A quem me posso dirigir? 

Deverá entrar em contato com a R2C Consulting, directamente nas suas instalações (Av. Marquês de Pombal, Galerias S. José, 2º Piso, 

Loja 23), pelo telefone 244 206 893 ou pelo e-mail geral@r2c.pt. 


