Regulamento de Participação
Academias Online
Deve o Participante das Academias Online da Católica Lisbon School of Business &
Economics conhecer e concordar com os termos e condições de seguida dispostos:
A) Frequência dos módulos
» Os módulos serão lecionados em formato online. Cada Participante só terá concluído
efetivamente um módulo quando a(s) sua(s) presença(s) na(s) sessão(ões) síncrona(s)
for(em) validada(s) pelo respetivo Formador de cada sessão, e tiver concluído os restantes
elementos obrigatórios do módulo, como o visionamento de conteúdo obrigatório, entrega de
trabalhos individuais ou de grupo, e submissão do formulário de avaliação global do módulo;
» Será atribuído um SmartCertificate em formato digital ao Participante que cumpra os
requisitos de frequência e assiduidade acima descritos, conforme as seguintes
especificações:
» Certificado de especialização: atribuído a um Participante que complete 60h de
formação (equivalente a 12 módulos) numa só academia, recebendo o certificado de
especialização naquela academia, ex.: "Certificado de especialização em Marketing
Digital";
» Certificado de aprendizagem contínua: atribuído a um Participante que complete 40h
(equivalente a 8 módulos), 100h (equivalente a 20 módulos) ou 250h (equivalente a
50 módulos) nas Academia Online, independentemente da academia:
» Certificado de Aprendizagem Contínua: Prata (40 horas – 8 módulos)
» Certificado de Aprendizagem Contínua: Ouro (100 horas – 20 módulos)
» Certificado de Aprendizagem Contínua: Platina (250 horas – 50 módulos)
» A inscrição dos Participantes particulares em cada módulo deverá ser efetuada no website
da CATÓLICA-LISBON, através do formulário de inscrições disponibilizado para o efeito. A
inscrição só ficará confirmada após validação via e-mail recebido da
conta onlineacademies.catolicalisbon@ucp.pt, atendendo ao número de lugares disponíveis
no módulo;
» A inscrição dos Participantes corporativos em cada módulo deve ser efetuada através da
plataforma de aprendizagem (Canvas), na secção construída para o efeito. A inscrição só
ficará
confirmada
após
validação
via
e-mail
recebido
da
conta onlineacademies.catolicalisbon@ucp.pt, atendendo ao número de lugares disponíveis
no módulo, e às condições específicas do acordo corporativo quando à inscrição naquele
módulo;
» Os módulos serão automaticamente cancelados se não tiverem pelo menos 8 Participantes
inscritos até 2 dias antes do seu início. Neste caso, todos os Participantes inscritos receberão
a informação do cancelamento via e-mail, sendo-lhes atribuído o direito de admissão a outro
módulo;
» Após a inscrição (e validação da mesma) num módulo, o Participante poderá cancelar a
mesma até 5 dias antes do início deste, sendo-lhe atribuído o direito de admissão a outro
módulo.

B) Inscrição e condições de pagamento
» A inscrição para um módulo é considerada como vinculativa no ato de receção do respetivo
formulário, proveniente do website da CATÓLICA-LISBON (para Participantes particulares) ou
da plataforma de aprendizagem (para Participantes corporativos), só podendo ser cancelada
nas condições acima descritas;
» Os módulos funcionam em regime de pronto pagamento na totalidade do seu custo, para
clientes particulares, não sendo os valores pagos pelos Participantes reembolsáveis;
» Ao Participante que efetue a inscrição num módulo, usufrua do mesmo, e não efetue o
respetivo pagamento, não será permitida a inscrição e participação em módulos futuros.
C) Aceitação dos termos e condições
No momento em que efetuar a inscrição num módulo, o Participante terá de confirmar que
tomou conhecimento do presente regulamento, sendo a submissão do formulário de
inscrição considerada a confirmação da aceitação dos termos dispostos.

