
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONDIÇÕES GERAIS 

 

Artigo preliminar 

1. O presente documento, Condições Gerais, regula o funcionamento da formação da FITNESS ACADEMY e              

pretende enquadrar as linhas orientadoras pelas quais a formação ministrada se rege no exercício da               

atividade formativa.  

2. As Condições Gerais pretendem assim informar sobre a estrutura e regras de funcionamento da oferta               

formativa da FITNESS ACADEMY, bem como as suas práticas e normas de conduta, direitos e deveres dos                 

alunos.  

 

PARTE I – REGULAMENTO GERAL DE FORMAÇÃO 

Art. 1.º - Definições 

1. A FITNESS ACADEMY é uma escola de formação especializada na área do Fitness & Wellness, que                

ministra cursos em 17 cidades, tendo cobertura de todo o território nacional, incluindo ilhas. 

2. O seu corpo docente é constituído por mais de 300 profissionais, estando entre eles alguns dos maiores                 

especialistas nacionais desta área.  

3. É missão da FITNESS ACADEMY preparar os alunos para o exercício da sua profissão através da elevada                 

competência técnica, elevados padrões de ética e responsabilidade social e espírito de aprendizagem e              

melhoria contínua ao longo da vida.  

4. A visão da FITNESS ACADEMY é ser a escola de formação com maior quota de mercado e com maior                   

reconhecimento das entidades empregadoras como aquela que produz conhecimento mais prático, mais            

inovador e mais ajustado às necessidades reais do mercado, conseguindo maior taxa de empregabilidade.  

5. A FITNESS ACADEMY oferece duas tipologias de formação:  

a. Curso de Especialização Tecnológica: formação pós-secundária não superior, que visa          

conferir qualificação do nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ). Proporciona            

uma formação técnica especializada e a aquisição teórica e prática de conhecimentos,            

capacidades e atitudes necessárias ao exercício das funções associadas à profissão de            

Técnico(a) Especialista em Exercício Físico. A conclusão do curso permite o acesso ao Título              

Profissional de Técnico de Exercício Físico (TPTEF), atribuído pelo Instituto Português do            

Desporto e da Juventude (IPDJ); 
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b. Pós-Graduações / Certificação Internacional: cursos realizados no âmbito de um protocolo           

estabelecido com o ISMAT - Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, para efeitos de             

atribuição do título de Pós-Graduação, e que se destinam a indivíduos com um nível de               

qualificação prévia para inserção ou progressão no mercado de trabalho. Conferem, ainda,            

créditos para revalidação do Título Profissional de Técnico de Exercício Físico e do Título              

Profissional de Diretor Técnico, junto do Instituto Português do Desporto e da Juventude. 

 

Art. 2.º - Inscrições e seleção de alunos 

1. Mediante a divulgação dos cursos da FITNESS ACADEMY, os candidatos que pretendam frequentar os              

mesmos, poderão, a qualquer momento, solicitar informações presencialmente, por e-mail ou por            

telefone. Por outro lado, os interessados em frequentar os cursos da FITNESS ACADEMY, poderão              

manifestar o seu interesse através de uma pré-inscrição online, através do site http://fitnessacademy.pt             

ou realizar a inscrição presencialmente. Mediante esta pré-inscrição on-line, serão contactados de forma             

a serem prestados todos os esclarecimentos acerca do curso em questão e realizarem uma primeira               

averiguação dos requisitos necessários para a frequência do curso;  

2. No processo de inscrição, a FITNESS ACADEMY facultará ao futuro aluno a Ficha de Inscrição, o                

Programa de Formação do curso e as Condições Gerais, sendo solicitada a devolução da Ficha de                

Inscrição devidamente preenchida e entregue a documentação necessária para fazer prova dos            

pré-requisitos (previamente solicitada pela FITNESS ACADEMY); 

3. Os pré-requisitos para frequência dos cursos da FITNESS ACADEMY, encontram-se definidos em cada             

Programa de Formação, estando os mesmos relacionados com a formação e/ou experiência prévia do              

aluno;  

4. Os pedidos de inscrição são analisados por ordem de chegada e estão sujeitos a um número limite de                  

alunos por curso; 

5. É sempre efetuada uma triagem aos pedidos de inscrição recebidos para validação dos pré-requisitos de               

acesso aos cursos da FITNESS ACADEMY, podendo ser necessária a realização de uma entrevista, caso se                

considere pertinente, para validação do perfil do candidato. Desta forma, a inscrição dos alunos só se                

efetiva após seleção dos mesmos, pela Coordenação da FITNESS ACADEMY, de acordo com o perfil de                

enquadramento definido para o curso, sendo comunicada ao aluno por e-mail e/ou por telefone. 

6. Em caso de situação de empate, constitui critério do processo de seleção a data de receção da Ficha de                   

Inscrição devidamente preenchida e confirmada pela FITNESS ACADEMY. 
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7. O processo de inscrição só é formalizado com o pagamento da taxa de inscrição e com a receção do                   

respetivo comprovativo de pagamento.  

8. O processo de inscrição culmina com celebração de um contrato de formação com o titular do                

pagamento do curso, que reitera as condições de frequência do curso, e com a entrega ao aluno dos                  

dados de acesso à área reservada do aluno na Plataforma de Gestão da Formação da FITNESS ACADEMY. 

9. É assegurada a confidencialidade de todos os dados recolhidos, aquando do processo de inscrição. 

 

Art. 3.º - Condições de pagamento, desistências e devoluções 

1. A inscrição de um aluno num curso da FITNESS ACADEMY implica o pagamento de uma taxa de inscrição                  

de € 100,00 (cem euros); 

2. Para a realização do pagamento do curso, que o aluno pretende frequentar, o mesmo pode optar por                 

uma das seguintes modalidades de pagamento:  

a. A pronto pagamento por transferência bancária. Nesta modalidade, o aluno beneficia de um             

desconto de 10% sobre o valor do curso (desconto não aplicável ao valor da taxa de inscrição); 

b. A prestações, sendo que a 1ª mensalidade é paga por transferência bancária até 10 dias antes do                 

curso iniciar. As restantes, são pagas em regime mensal consecutivo, ao 5º dia de cada mês, por                 

débito direto.  

3. Existem condições especiais para estudantes (desconto de 5%), grupo de 2 alunos (desconto de 5%),               

grupo de 3 alunos (desconto de 10%). Estes descontos são aplicados apenas nos pagamentos em               

mensalidades; 

4. O insucesso na cobrança de uma dada prestação mensal e a ausência de pagamento da mesma nos 10                  

dias seguintes, implica o pagamento de uma penalização no valor de € 10,00 (dez euros), que deverá ser                  

liquidada por transferência bancária, no prazo de 30 dias, devendo o respetivo comprovativo ser enviado               

para o e-mail dep.financeiro@fitness-academy.pt com indicação do Número de Identificação Fiscal do            

aluno e da turma em que está inscrito; 

5. O não pagamento de uma prestação, e da respetiva penalização, implica o direito da FITNESS ACADEMY                

cancelar de imediato o acesso aos documentos de apoio às aulas por parte aluno, bem como de impedir                  

a sua frequência, realização de exames, acesso a avaliações e ao certificado final; 

6. Em caso de desistência de frequência do curso, o aluno terá de formalizar o pedido através de um e-mail                   

para dep.financeiro@fitness-academy.pt. 

7. A desistência entra em vigor 30 dias depois do pedido. 
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8. Para que a desistência seja aceite, o aluno terá de liquidar o montante proporcional correspondente à                

carga horária frequentada. Como mero exemplo, se o aluno desistir após ter frequentado 50% da carga                

horária do seu curso, terá de liquidar o montante remanescente até perfazer 50% do valor total do                 

mesmo; 

9. O valor pago a título da taxa de inscrição não é devolvido em casos de desistência ou interrupção do                   

curso. Se por motivos de força maior o aluno for forçado a desistir do curso até 10 dias úteis antes da                     

data de início do respetivo curso, o valor da taxa de inscrição será creditado em outros cursos que o                   

aluno venha a realizar nos 24 meses seguintes; 

10. Existem outros valores previstos, no caso de o aluno pretender usufruir de outros serviços,              

nomeadamente exames de 2ª e 3ª época, emissão de declarações, revisões de prova e traduções de                

documentos; 

11. Os cursos da FITNESS ACADEMY têm associados os seguintes valores administrativos: 

Descritivo Valor 
Taxa de Inscrição 100,00€ 

Pedido de Equivalência 30,00€/Módulo 

Exame de 2ª ou 3ª época 50,00€ 

Declaração de Conclusão de Disciplinas 20,00€ 

Tradução de Documento 50,00€ 

Revisão de Prova 50,00€ 

 
12. Qualquer formando que falte a um exame, por um dos motivos abaixo indicados, estará isento do                

pagamento da respetiva taxa de inscrição em 2ª ou 3ª épocas: 

a. Doença, desde que devidamente justificada através do envio de atestado médico; 

b. Falecimento de um familiar até 2.º grau, no dia do exame ou nos 5 dias anteriores; 

c. Nascimento de um filho; 

d. Inscrição em data posterior ao início do módulo; 

e. Convocatória para presença em tribunal ou junta médica; 

f. Participação em provas no âmbito de atividades desportivas de alta competição 

13. As transferências bancárias para a FITNESS ACADEMY deverão ser realizadas para o IBAN PT50 0033               

0000 4553 9003 1240 5. 

 

 

Art. 4.º - Condições de funcionamento 
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1. É responsabilidade da FITNESS ACADEMY, enquanto entidade formadora, a definição do cronograma e             

horário da formação, bem como a sua eventual alteração; 

2. É responsabilidade da FITNESS ACADEMY a definição do local da formação, bem como a sua eventual                

alteração; 

3. Nas situações em que, antes da data definida para o início do curso, a FITNESS ACADEMY se veja                  

obrigada a alterar os horários ou local de realização da formação, compromete-se a avisar os alunos até                 

24 horas de antecedência. Caso esta situação se verifique incompatível para os mesmos a FITNESS               

ACADEMY compromete-se a devolver a(s) importância(s) cobrada(s) ou a aplicá-la(s) em outra inscrição             

se esse for o desejo do(s) aluno(s); 

4. A realização dos cursos encontra-se condicionada a um número mínimo de inscrições, pelo que à               

FITNESS ACADEMY reserva-se no direito de cancelar ou adiar a realização das ações de formação, caso o                 

número de participantes inscritos seja insuficiente, havendo neste caso devolução dos valores liquidados             

na totalidade, sempre que os participantes não demonstrem interesse em aguardar pelo início do curso               

nas novas datas; 

5. No caso da interrupção de um curso, por motivos de força maior, a FITNESS ACADEMY compromete-se a                 

empreender todos os esforços para retomar o projeto formativo com a maior brevidade possível, em               

concordância com a disponibilidade dos alunos. Para os alunos que estejam impossibilitados de             

frequentar o curso nas novas datas, será dada a possibilidade de integrarem uma nova ação do curso                 

que esteja ou venha a ser agendada; 

6. Nos casos em que seja um aluno a interromper o curso, este só poderá reingressar numa nova ação de                   

formação, no prazo de 2 anos, com o pagamento da taxa de inscrição, sendo que só terá de frequentar                   

os módulos que não concluiu. 

 

Art. 5.º - Rescisão de contrato 

1. A FITNESS ACADEMY poderá rescindir unilateralmente o contrato de formação, se o comportamento do              

aluno for prejudicial ao normal funcionamento do curso. Nesta situação, mantém-se a obrigação de              

pagamento do valor da carga horária frequentada. 

 

 

Art. 6.º - Deveres dos alunos 

1. Os alunos têm o dever de: 
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a. Respeitar as presentes Condições Gerais; 

b. Frequentar com assiduidade e pontualidade o curso, visando adquirir os conhecimentos teóricos            

e práticos previstos; 

c. Tratar de forma cordial e com urbanidade a Equipa Pedagógica e demais elementos que              

representam e trabalham para a FITNESS ACADEMY; 

d. Participar no curso de forma interessada, dedicada e ativa; 

e. Utilizar a sua área reservada de acesso de forma equilibrada e respeitando o bom senso; 

f. Abster-se de usar telemóvel e/ou outros equipamentos eletrónicos, bem como de fumar ou             

ingerir bebidas alcoólicas durante o decorrer das aulas; 

g. Abster-se da prática de qualquer ato de onde possa resultar prejuízo ou descrédito para a               

formação dinamizada pela FITNESS ACADEMY; 

h. Contribuir para a manutenção das devidas condições de higiene e manutenção dos espaços de              

formação, no âmbito das aulas realizadas; 

i. Cumprir com o pagamento do valor do curso, de acordo com as condições de pagamento               

definidas; 

j. Consultar a Equipa Pedagógica da FITNESS ACADEMY sempre que existirem questões           

pertinentes, tendo direito ao respetivo esclarecimento; 

k. Não transmitir para o exterior informações sobre a FITNESS ACADEMY e seus processos, de que               

tomem conhecimento por ocasião da formação; 

l. Assinar e cumprir as condições expressas no contrato de formação profissional. 

 

Art. 7.º - Direitos dos alunos 

1. Os alunos têm direito a: 

a. Participar no curso em que se inscreveram e receber os ensinamentos em harmonia com o               

programa, metodologias e processos de trabalho definidos e divulgados; 

b. Aceder a toda a informação/documentação que serve de suporte ao curso; 

c. Aceder a uma área reservada ao aluno, como plataforma de apoio à gestão da sua formação; 
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d. Receber, no final do curso, um Certificado de Formação Profissional, de acordo com a legislação               

em vigor, estando este condicionado ao aproveitamento, à assiduidade registada pelos alunos, e             

à regularização dos pagamentos devidos; 

e. Faltar às sessões de formação, sem perder direito à permanência no curso, desde que o total de                 

faltas não exceda o limite de horas definido para o curso; 

f. Reclamar sobre quaisquer anomalias que no seu entender prejudiquem os objetivos da            

formação, sendo que esta reclamação pode ser apresentada em formato livre, oral e escrito, ou               

em Livro de Reclamações; 

g. Recusar a realização de atividades que não se insiram no objeto do curso; 

h. Ver garantida a confidencialidade dos dados pessoais fornecidos no processo de inscrição, assim             

como a sua intimidade e privacidade; 

i. Estar coberto por uma apólice de seguro, de acidentes pessoais, durante o período do curso e do                 

estágio (quando aplicável). 

 

Art. 8.º - Deveres da Fitness Academy 

1. Enquanto entidade formadora, compete à FITNESS ACADEMY: 

a. Fornecer toda a documentação de apoio relativa a cada curso; 

b. Elaborar os elementos de registo constantes do Dossier Técnico-Pedagógico; 

c. Disponibilizar instalações, equipamentos e materiais pedagógicos adequados que permitam         

garantir a qualidade da formação;  

d. Analisar relatórios de acompanhamento e avaliação da formação, reclamações e sugestões que            

sejam apresentados, tendo em vista a melhoria contínua do sistema de gestão da atividade              

formativa; 

e. Supervisionar e acompanhar o cumprimento do programa de cada curso; 

f. Emitir os Certificados de Formação Profissional, de acordo com a legislação em vigor; 

g. Respeitar e garantir a integridade de cada aluno. 
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Art. 9.º - Estatuto de trabalhador-estudante 

1. Para obter o estatuto de trabalhador-estudante o aluno deverá enviar uma declaração da entidade              

patronal, devidamente carimbada e assinada, emitida nos últimos 60 dias, e com a seguinte informação: 

a. Designação do empregador; 

b. Morada da sede do empregador; 

c. Atividade/função do trabalhador; 

d. Local efetivo do trabalho (morada completa); 

e. Período normal de trabalho (dias e horário) ou, caso se trate de colaboração isenta de horário                

fixo, carga horária semanal; 

f. Data de início e duração do contrato (no caso de contrato sem termo, indicar o mesmo na                 

declaração); 

g. Número de beneficiário da Segurança Social. 

2. Caso a informação recebida não seja conclusiva, a FITNESS ACADEMY poderá solicitar adicionalmente a              

seguinte informação, que deverá ser apresentada pelo aluno nos 15 dias seguintes: 

a. Declaração da Segurança Social comprovando que se encontra inscrito (constando a data de             

inscrição) e tem a situação contributiva regularizada;  

b. Certidão da Repartição de Finanças comprovando que se encontra inscrito, constando a            

atividade desempenhada e respetiva data de início; 

c. Outra documentação que possa vir a ser relevante. 

3. O estatuto de trabalhador-estudante não terá efeitos retroativos. 

4. Ao aluno com estatuto de trabalhador-estudante, as faltas marcadas não serão contabilizadas para             

efeitos de avaliação.  

5. No caso de alunos com estatuto de trabalhador-estudante o elemento “participação” não será             

contemplado na sua avaliação. 

 

Art. 10.º - Reclamações e sugestões 

1. As sugestões poderão ser apresentadas de forma livre à equipa da FITNESS ACADEMY por e-mail,               

telefone, oralmente ou através do questionário de avaliação da formação; 
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2. Para efeitos de receção de reclamações, a FITNESS ACADEMY, possui Livro de Reclamações. O seu                

tratamento processa-se de acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de               

setembro, com alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 37/2007, de 6 de novembro). A             

apresentação de uma reclamação por outra via poderá ser concretizada oralmente ou enviada em              

formato escrito para os contactos da FITNESS ACADEMY, ao cuidado do Gestor da Formação. Seguindo               

esta via, as reclamações deverão ser apresentadas no prazo máximo de um mês após a ocorrência que                 

motiva a reclamação. A resposta final às reclamações será dada num prazo máximo de 15 dias úteis, a                  

contar da data em que foi recebida a reclamação. 
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PARTE II – REGULAMENTO ESPECÍFICO DOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

 

Capítulo 1 – Pré-requisitos e equivalências 

Art. 1.º - Pré-requisitos para a realização dos cursos de Especialização Tecnológica 

1. Terão acesso à realização do curso todos os que apresentarem as seguintes condições:  

a. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente;  

b. Alunos que tenham obtido aprovação em todas as disciplinas dos 10.º e 11.º anos e tendo                

estado inscritos no 12.º ano de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente             

equivalente não o tenham concluído; 

c. Titulares de uma qualificação profissional do nível 4; 

d. Titulares de um diploma de especialização tecnológica ou de um grau ou diploma de ensino               

superior que pretendam a sua requalificação profissional.  

2. A FITNESS ACADEMY poderá solicitar a realização de uma entrevista ao candidato, se considerar que               

seja importante para a análise do processo da sua candidatura. 

 

Art. 2.º - Normas para pedidos de equivalência 

1. O pedido de equivalências deve ser efetuado, no máximo, até 20 dias antes do início do curso; 

2. A análise e decisão de um pedido de equivalências serão feitos mediante a comparação entre os                

conteúdos presentes na(s) ficha(s) de unidade curricular da(s) disciplina(s) realizada(s) anteriormente e            

apresentada(s) pelo aluno e os referenciais da(s) disciplina(s) do CET em Técnico(a) Especialista em              

Exercício Físico que o aluno pretender a equivalência; 

3. Não são concedidas equivalências sempre que o plano de estudos apresentado pelo aluno seja relativo a                

um curso de nível inferior (tendo em conta o Quadro Nacional de Qualificações) ao do Curso de                 

Especialização Tecnológica de Técnico(a) Especialista em Exercício Físico, correspondendo este último ao            

nível 5 do QNQ; 

4. Disciplinas concluídas há mais de 10 anos não são consideradas para efeitos de equivalência, salvo               

perante um percurso académico relevante na área da disciplina a que se propõe requerer a equivalência; 
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5. Podem ser concedidas creditações de competências profissionais, de acordo com a experiência            

profissional desenvolvida na área a que respeita o curso, número de anos e ações de formação                

profissional realizadas; 

6. O pedido de equivalências será preenchido através de um formulário para o efeito; 

7. É necessário o envio da seguinte documentação: 

a) Comprovativo de pagamento da taxa de emolumentos (30,00€/módulo); 

b) Nos casos de solicitação de creditação de competências académicas, deverá ser entregue o             

Certificado original emitido pelo estabelecimento de ensino, acompanhado pela ficha de unidade            

curricular com a descrição completa dos conteúdos programáticos, carga horária e unidades de             

crédito caso existam; 

c) Caso seja considerada insuficiente a documentação apresentada, poderão ser solicitados dados           

adicionais, a apresentar nos 15 dias seguintes; 

8. Prazos para processo de decisão e comunicação do resultado 

a) A FITNESS ACADEMY analisa os processos e comunica o respetivo resultado ao aluno no prazo               

máximo de 15 dias, se tiverem sido enviados todos os documentos mencionados na alínea a), do                

ponto anterior 

9. Pagamentos: 

a) O pedido de equivalências tem uma taxa única de 30,00€/módulo, que deve ser liquidada antes da                

formalização oficial; 

b) O comprovativo de pagamento desta taxa deve ser anexado no processo de pedido de equivalência               

online; 

c) O valor liquidado não poderá vir a ser recuperado no caso de desistência do pedido ou caso o                  

mesmo não venha a ter apreciação positiva; 

10. A competência para decidir os pedidos de equivalência pertence à Direção Pedagógica da FITNESS              

ACADEMY; 

11. Sendo atribuída a equivalência, o aluno está dispensado de frequentar as aulas respetivas, ficando com a                

classificação que lhe foi atribuída em cada UFCD. 

 

 

Capítulo 2 – Regulamento da parte curricular  

Art. 3.º - Definições 
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12. A parte curricular do curso de especialização tecnológica em técnico especialista em exercício físico é 

composta por duas componentes: 

a. Formação Geral e Científica, constituídas pelas unidades de formação de curta duração (UFCD)             

de: 

i. Estatística descritiva 

ii. Língua inglesa; 

iii. Língua portuguesa; 

b. Formação Tecnológica, constituídas pelas UFCD de: 

i. Aplicações informáticas na ótica do utilizador 

ii. Avaliação e prescrição do exercício 

iii. Coaching e comunicação 

iv. Estatística descritiva 

v. Ética, deontologia e legislação do fitness 

vi. Fisiologia do exercício físico 

vii. Gestão de espaços de fitness 

viii. Introdução à biomecânica e anatomia funcional 

ix. Língua inglesa 

x. Língua portuguesa 

xi. Metodologia da atividade física com populações especiais 

xii. Metodologia das atividades body & mind 

xiii. Metodologia das atividades de grupo 

xiv. Metodologia das atividades de musculação e cardiofitness 

xv. Metodologia das atividades de outdoor fitness 

xvi. Metodologia das atividades em meio aquático 

xvii. Metodologia de treino personalizado 

xviii. Nutrição e suplementação 

xix. Pedagogia do exercício 
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xx. Primeiros socorros no exercício físico 

xxi. Psicologia do exercício 

xxii. Qualidade de serviços e satisfação dos clientes 

xxiii. Saúde pública e atividade física 

xxiv. Técnicas de negociação e venda em fitness 

 

Art. 4.º - Assiduidade e pontualidade 

1. O modelo de assiduidade aplica-se a todos os alunos, salvo os que detenham em determinado momento 

o estatuto de trabalhador-estudante; 

2. O aluno deverá frequentar um mínimo de 50% da carga horária de cada UFCD do curso. O não 

cumprimento deste ponto, traduz-se na obrigatoriedade de realizar a avaliação da disciplina através de 

exame de 2ª ou 3ª época ou repetição das UFCD em falta na próxima edição do curso que venha a ser 

realizado. Esta última opção implica a liquidação da taxa de inscrição (100,00€) e do valor 

correspondente à(s) UFCD em falta, considerando a sua carga horária e a tabela de valores base (sem 

descontos) em vigor para a nova edição do curso; 

3. O aluno deverá ser pontual e comparecer a cada aula na íntegra, contudo, em casos excecionais, terá 

uma tolerância de 15 minutos tanto para entrar, como para abandonar a sala de aula. Passado este 

período, ser-lhe-á aplicada falta; 

4. Após o período de tolerância, o aluno apenas poderá entrar na sala de aula com a respetiva autorização 

por parte do docente.  

 

Art. 5.º - Procedimentos nos exames 

1. Para a realização dos exames, os alunos têm uma tolerância máxima de 15 minutos para entrar na sala                  

da prova; 

2. No caso dos exames teóricos, os alunos devem ser distribuídos de forma equilibrada pela sala, ocupando                

todo o espaço disponível e, na mesa, apenas poderão ter uma caneta; 

3. Os telemóveis, smartwatch e smartphones devem ser desligados e colocados na mochila/mala, a guardar              

no chão. O contacto com o telemóvel durante a realização do exame implica a anulação da prova; 

4. O esclarecimento de dúvidas deve ser feito sempre por recurso a “braço no ar”; 

5. Os estudantes podem e devem sair da sala após terem terminado o exame, com o máximo de silêncio                  

possível; 
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6. Todos os alunos devem assegurar um ambiente tranquilo e silencioso durante a realização da prova; 

7. Será anulado o exame dos alunos e de eventuais cúmplices, que no decurso da realização do exame                 

cometam ou tentem cometer inequivocamente qualquer fraude; 

8. Caso se verifique a tentativa inequívoca de qualquer fraude por parte de um ou vários alunos, o seu                  

exame será imediatamente anulado, sendo os mesmos considerados reprovados à UFCD em questão. 

 

Art. 6.º - Metodologia de avaliação e classificação da parte curricular 

1. A classificação final de cada UFCD será expressa através de uma escala numérica de 0 a 20 valores,                  

arredondada às décimas, devendo o aluno obter classificação igual ou superior a 9,5 valores em cada um                 

dos exames para obter aproveitamento; 

2. No caso das UFCD teóricas, a nota final do módulo corresponde a 100% da classificação obtida no exame                  

teórico, que compreende a realização de um teste de escolha múltipla, com 40 questões, com 4 opções                 

de resposta e duração de 60 minutos; 

3. No caso das UFCD teórico-práticas, a nota final do módulo corresponde a 60% da classificação obtida no                 

exame teórico e 40% da classificação obtida no exame prático, que compreende a avaliação de tarefas                

práticas ou estudos de caso; 

4. O aluno que reprove em apenas a um dos exames (teórico ou prático) não será obrigado a repetir aquele                   

em que obteve aproveitamento; 

5. Os exames teóricos são realizados na última aula da UFCD; 

6. Os exames práticos são realizados na última aula da UFCD ou, caso o professor entenda, nas penúltima e                  

última aulas do módulo; 

7. Caso o aluno reprove, falte ou pretenda melhorar a classificação obtida no exame teórico ou prático de                 

1ª época, poderá realizar a avaliação em 2ª ou 3ª época, nas datas definidas em calendário escolar,                 

devendo para tal inscrever-se, em formulário próprio, até 15 dias antes do respetivo exame (ou, nos                

casos cuja data do exame ainda não esteja definida, 15 dias antes do início da respetiva época de                  

exames); 

8. Em qualquer dos casos referidos no ponto anterior, o aluno deverá formalizar a sua inscrição liquidando                

para isso, a importância de 50,00€ (correspondente à taxa de inscrição em exame de época especial),                

através de transferência bancária. O aluno deverá enviar o comprovativo de transferência junto ao              

respetivo formulário de inscrição, indicando em que exame(s) e componente(s) se pretende inscrever; 

9. Caso o aluno não obtenha aproveitamento a determinada UFCD na 1ª, 2ª e 3ª época, o mesmo deverá                  

repetir a respetiva UFCD em falta, no seguinte curso realizado, devendo para isso liquidar o valor da taxa                  
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de inscrição (100,00€) e o valor correspondente ao número de horas a frequentar, tendo em conta a                 

carga horária e a tabela de valores base em vigor para a nova edição do curso; 

10. Caso o aluno pretenda a revisão de correção de exame teórico ou de exame teórico-prático, poderá                

solicitá-lo via email à responsável pelo atendimento permanente marta.antunes@fitness-academy.pt,         

num prazo máximo de cinco dias úteis após a divulgação da nota e mediante o pagamento de 50,00€.                  

Este valor ser-lhe-á devolvido apenas se a nota da revisão for superior à nota inicial. 

 

 

Capítulo 3 – Regulamento da formação prática em contexto de trabalho 

Art. 7.º - Organização da Formação prática em Contexto de Trabalho (estágio) 

1. A organização do estágio é da responsabilidade conjunta da FITNESS ACADEMY e da Entidade de               

Acolhimento de Estágios, em função do protocolo celebrado entre as partes; 

2. A Entidade de Acolhimento colocará à disposição dos alunos da FITNESS ACADEMY as instalações, os               

meios humanos e técnicos conducentes ao acompanhamento e à avaliação do estagiário em contexto de               

trabalho; 

3. O Coordenador Regional dos cursos CET ficará responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento            

do estágio e trabalhará em articulação com o responsável nomeado pela Entidade de Acolhimento do               

Estágio; 

4. Após a data definida para o início do estágio, indicado mediante notificação das Entidades de               

Acolhimento, os alunos não poderão fazer permutas para outras entidades. 

 

Art. 8.º - Condições de acesso e seriação dos alunos 

1. Considerando que a formação prática em contexto de trabalho (estágio) está dependente da aquisição              

de conhecimentos e competências durante componente curricular do curso, a colocação dos alunos             

obriga ao cumprimento das seguintes condições de acesso ao estágio:  

a. Máximo de 4 Unidades de Formação de Curta Duração sem aprovação, no caso de unidades               

curriculares que já tenham terminado; 

b. Cumprimento das regras de assiduidade em vigor no curso; 

c. Apreciação positiva da Coordenação Regional do CET face à responsabilidade, à capacidade de             

trabalho, ao empenho e à dedicação demonstrada por cada aluno; 
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2. Após a apresentação da lista de Entidades de Acolhimento, os alunos poderão escolher por ordem de                

preferência quatro entidades protocoladas, através de um formulário online, até ao final do 5º mês da                

parte curricular. Os alunos são selecionados tendo em conta as suas preferências. Contudo, no caso de                

existirem mais candidatos do que vagas numa determinada Entidade de Acolhimento, a seleção será              

ordenada de acordo com a classificação média ponderada das UFCD concluídas até ao final do 5º mês da                  

parte curricular do curso, com base na fórmula de cálculo da nota final; 

3. Caso os alunos pretendam sugerir uma Entidade de Acolhimento para receção de estagiários que não               

conste na listagem de protocolos estabelecidos, devem fazer essa solicitação para           

ricardo.goncalves@fitness-academy.pt, até ao final do 4º mês da parte curricular do curso. Neste caso,              

os alunos devem também indicar o nome, e-mail e telemóvel do responsável da Entidade de               

Acolhimento a contactar (deve notar-se que este procedimento pode resultar em atrasos consideráveis             

do processo cuja responsabilidade será sempre alheia à FITNESS ACADEMY); 

4. Um aluno pode optar por iniciar o estágio logo no início do 8º mês da parte curricular do curso ou só                     

após o seu término. Em ambos os casos, a ordenação dos alunos será realizada no mesmo momento e                  

através do cálculo da média ponderada de todas as notas lançadas até ao final do 5º mês da                  

componente curricular do curso, com base na fórmula de cálculo da nota final; 

5. De referir que, caso algum aluno não cumpra as condições de acesso ao estágio supramencionadas no                

final do 5º mês da parte curricular (momento em que é calculada a média ponderada) ou que tenha                  

entrado já no decorrer do curso, este só poderá iniciar o estágio no final da componente curricular e                  

quando estes critérios estiverem cumpridos, sujeitando-se às vagas disponíveis nesse momento; 

6. O aluno será notificado das colocações até ao final do 6º mês da parte curricular; 

Como exemplo: 

ATIVIDADE NORMA EXEMPLO 
Início do curso  17 de setembro* 

Proposta de novos locais de estágio 
Até 4 meses após o início das 

aulas  
17 de janeiro* 

Cálculo da média ponderada de todas 
as notas lançadas 

Até 5 meses após o início das 
aulas 

17 de fevereiro* 

Preenchimento do formulário online 
com as 4 entidades de acolhimento 
por ordem de preferência 

Até 5 meses após o início das 
aulas 

17 de fevereiro* 

Notificação das colocações 
Até 6 meses após o início das 

aulas 
17 de março* 

Início do estágio (2 opções) 
8 meses após o início das aulas 
ou no final da parte curricular 

17 de maio* ou 
no final da parte curricular 

        *Exemplo com base na data de início indicada. A ajustar em função da data de início de cada curso. 
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Art. 9.º - Duração, horário, assiduidade e pontualidade 

1. O estágio é de cariz obrigatório e tem a duração de 400 horas (presenciais), que devem ser cumpridas                  

num período máximo de 6 meses após o seu início. Recomenda-se uma carga horária de 4 horas diárias e                   

5 dias por semana, havendo margem para adaptação, em função das necessidades da Entidade de               

Acolhimento e da disponibilidade do estagiário; 

2. Caso a Entidade de Acolhimento e o aluno não cheguem a acordo relativamente ao horário de estágio, o                  

aluno é obrigado a cumprir o horário de trabalho existente na Entidade de Acolhimento; 

3. O Orientador de Estágio é responsável por controlar a assiduidade e a pontualidade dos estagiários,               

registando em formulário próprio.  

 

Art. 10.º - Direitos do estagiário 

1. Possuir um local de estágio atribuído para cumprir a sua formação prática em contexto de trabalho; 

2. Possuir um Orientador de Estágio na Entidade de Acolhimento, que o oriente nas diferentes atividades               

inerentes à sua formação prática em contexto de trabalho; 

3. Participar nas reuniões de planificação, acompanhamento e de avaliação do seu estágio. 

 

Art. 11.º - Deveres do estagiário 

1. Cumprir integralmente o horário de estágio, chegando sempre um pouco antes da hora definida para               

início efetivo da atividade; 

2. Apresentar as justificações de faltas no período máximo de 5 dias após a sua ocorrência, via e-mail, para                  

o Orientador de Estágio por correio registado ou declaração entregue presencialmente (assinada e             

datada); 

3. Informar o Orientador de Estágio por escrito e com 5 dias de antecedência a impossibilidade de                

cumprimento do seu horário normal de estágio; 

4. Aplicar e zelar pela aplicação do manual de procedimentos metodológicos da Entidade de Acolhimento; 

5. Reportar por escrito todas as ocorrências anómalas ao bom funcionamento da Entidade de Acolhimento              

ao seu respetivo Diretor Técnico; 

6. Fazer cumprir as normas de segurança da Entidade de Acolhimento; 

7. Supervisionar a limpeza e manutenção dos equipamentos nas áreas de Exercício; 

8. Possuir um conhecimento alargado de toda a dinâmica de funcionamento da Entidade de Acolhimento              

(Regulamento, Nível de Serviços, Serviços Extra, Características Gerais da oferta de aulas, etc...); 
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9. Assegurar as condições de base para o normal funcionamento da(s) sala(s) de exercício, verificando o               

estado de arrumação e de funcionamento de todo o equipamento e materiais auxiliares (desde              

equipamento utilizado na avaliação, folhas para prescrição de treino, etc.) antes da hora de início do seu                 

período de trabalho e no final do mesmo; 

10. Assumir uma atitude sistematicamente ativa e interessada perante os sócios, particularmente na            

correção da execução de exercícios e no fornecimento de mensagens de reforço positivo e de promoção                

da empatia e integração no clube; 

11. O Estagiário não pode, em circunstância alguma, divulgar informações de caráter privado da Entidade de               

Acolhimento, nomeadamente informações provenientes de reuniões de staff ou outras, ou campanhas            

em preparação, bem como os resultados obtidos ou dados dos associados; 

12. Utilizar equipamento adequado à função e possuir identificação como estagiário da FITNESS ACADEMY e              

farda do clube, se tal for requerido; 

13. Reportar ao Coordenador Regional qualquer situação anómala e que careça da sua intervenção; 

14. Não está prevista qualquer retribuição aos estagiários por parte da Entidade de Acolhimento, nem por               

parte da FITNESS ACADEMY. 

 

Art. 12.º - Deveres do orientador de estagiário 

15. Comprometer-se a controlar a assiduidade e a pontualidade do estagiário, registando em formulário             

próprio; 

16. Acompanhar e orientar o estagiário na execução do plano individual de estágio, promovendo a              

participação nos serviços disponibilizado no clube; 

17. Conferir todas as atividades de estágio desenvolvidas pelo estagiário; 

18. Supervisionar o trabalho do estagiário, intervindo sempre que necessário e fornecendo feedbacks com             

vista à melhoria de procedimentos e processos; 

19. Dinamizar 3 reuniões formais (preparação, acompanhamento, avaliação/balanço do estágio); 

20. Avaliar o estagiário em formulário próprio, bem como preencher o registo diário de presenças,              

garantindo a sua entrega à FITNESS ACADEMY no prazo máximo de 10 dias úteis após a conclusão do                  

estágio; 

21. Reportar ao Coordenador Regional qualquer situação anómala e que careça da sua intervenção. 

 

Art. 13.º - Metodologia de avaliação da Formação prática em Contexto de Trabalho 

1. O estagiário será avaliado em função do desempenho do aluno em duas componentes de avaliação, com                

o seguinte peso:  

a. Avaliação de desempenho de estágio (70%) 
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b. Relatório final de estágio (30%)  

2. A avaliação do desempenho do aluno no decorrer do estágio estará a cargo do Orientador da Entidade                 

de Acolhimento. Esta avaliação será realizada de acordo com os seguintes critérios de avaliação: 

a. Aspetos Globais (Assiduidade e Pontualidade; Aparência Física, Espírito e iniciativa, Conduta,           

Responsabilidade, Confiança, Adaptabilidade, Atitude, Comunicação, Estabilidade Emocional,       

Trabalho em Equipa, Relações Interpessoais, Capacidade de exercer influência, Gestão do tempo            

e Gestão de tarefas) 

b. Serviços e retenção de clientes (Conhecimentos dos procedimentos do clube, Conhecimento dos            

recursos da empresa, Conhecimento dos clientes, Linguagem Corporal, Criação de rapport,           

Gestão de programas especiais e serviços, Gestão de Adesões) 

c. Musculação e Cardiofitness (Organização e limpeza de equipamentos/materiais, Motivação dos          

clientes, Avaliação física, Prescrição de exercício, Musculação, Cardiofitness, Gestão de          

programas) 

d. Aulas de grupo e atividades aquáticas (Organização e limpeza de equipamentos/materiais,           

Motivação dos clientes e Aulas de grupo/atividades aquáticas) 

3. A avaliação dos critérios indicados no ponto anterior é realizada utilizando uma escala de 1 a 5 valores 

4. A nota final corresponde à média aritmética simples dos grupos de critérios mencionados no ponto 10,                

multiplicada por 4, transformando-a para uma escala de 0 a 20 valores; 

5. Caso o Orientador de Estágio entenda, pelo processo de avaliação contínua, que o aluno/estagiário não               

evoluiu relativamente aos padrões de qualidade esperados, deverá comunicá-lo à FITNESS ACADEMY; 

6. A avaliação do relatório final de estágio estará a cargo do Coordenador Regional do respetivo Curso de                 

Especialização Tecnológica, tendo em conta os seguintes critérios de avaliação e respetivas ponderações:  

a. Apresentação e estrutura do relatório (7,5%); 

i. Índice (2%); 

ii. Apresentação cuidada e simples leitura (5,5%); 

b. Introdução: caracterização do local de estágio (7,5%); 

i. Recursos Humanos (2,5%); 

ii. Recursos Materiais (2,5%); 

iii. Instalações (2,5%); 

c. Planeamento de Atividades de Grupo (AGR/Outdoor Fitness/AAQ) e/ou Prescrição SDE (20%); 

i.  Plano de Treino I (periodização, objetivo geral e objetivo específico) (10%); 

ii.  Plano de Treino II (periodização, objetivo geral e objetivo específico) (10%); 

d. Metodologia de trabalho utilizada, bem como dificuldades e estratégias utilizadas para as            

ultrapassar (35%); 
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i. Metodologia (20%); 

ii. Dificuldades sentidas (5%); 

iii. Estratégias utilizadas (10%); 

e. Sugestões de melhoria para a Entidade de Acolhimento (15%); 

f. Conclusão: autoavaliação do seu trabalho e da sua evolução (15%); 

7. O relatório deverá ser entregue pelo estagiário até 10 dias úteis após o término do estágio; 

8. Para que o estagiário obtenha aproveitamento deverá alcançar, pelo menos, a nota mínima de 9,5               

valores (numa escala de 20 valores), em ambas as componentes de avaliação do estágio; 

9. A reprovação em alguma das componentes de avaliação do estágio implica o pagamento da respetiva               

taxa de 2ª época (50,00€) e repetição da(s) componente(s) em que não obteve aprovação; 

10. Caso o aluno reprove em alguma das componentes de avaliação do estágio poderá fazê-la em 2ª época.  

 

 

Capítulo 4 – Disposições gerais 

Art. 14.º - Classificação final 

1. A classificação final dos Cursos de Especialização Tecnológica será calculada através da seguinte fórmula:  

Nota Final = (0,10 x CFGC) + (0,55 x CFT) + (0,35 x CFCT) 

a. Em que: 

● CFGC: Classificação da Componente de Formação Geral e Científica; 

● CFT: Classificação da Componente de Formação Tecnológica; 

● CFCT: Classificação da Componente de Formação em Contexto de Trabalho (estágio); 

2. A classificação final do curso será expressa através de uma escala numérica inteira, de 0 a 20 valores. 

 

Art. 15.º - Avaliação da formação por parte dos formandos 

1. Os alunos avaliam a qualidade de cada uma das UFCD, no momento de receção da pauta relativa aos                  

exames de 1ª época, através de formulário próprio; 

2. Os alunos avaliam a globalidade do curso, do estágio e dos serviços da FITNESS ACADEMY no momento                 

da entrega dos relatórios de estágio, através de formulário próprio. 
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Art. 16.º - Certificação 

1. Após conclusão com a aproveitamento do curso de especialização tecnológica - técnico especialista em              

exercício físico, os alunos têm direito a um certificado de formação profissional, que dá acesso à cédula                 

profissional (Título Profissional de Técnico de Exercício Físico) atribuída pelo Instituto Português do             

Desporto e Juventude; 

2. Será emitido o Certificado mencionado no número anterior, de acordo com a legislação em vigor, para                

cada aluno que cumpra a assiduidade exigida para o curso frequentado e o aproveitamento no curso; 

3. No caso de ultrapassar o limite de faltas, o aluno obterá apenas uma Declaração de Frequência de                 

Formação, com a indicação do número de horas que frequentou; 

4. A entrega do certificado implica a liquidação total do valor do curso. 
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PARTE III – REGULAMENTO ESPECÍFICO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO / 

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL 

 

Art. 1.º - Pré-requisitos  

1. Os pré-requisitos para a frequência dos cursos de Pós-Graduações / Certificação Internacional,            

encontram-se definidos em cada Programa de Formação, e são os seguintes:  

a) Licenciatura (para obtenção do grau Pós-Graduação); 

b) Experiência profissional na área do curso. 

2. A FITNESS ACADEMY poderá solicitar a realização de uma entrevista ao candidato, se considerar que               

seja importante para a análise do processo da sua candidatura. 

 

Art. 2.º - Assiduidade e pontualidade  

1. O aluno deverá frequentar um mínimo de 70% da carga horária total do curso. O não cumprimento deste                  

ponto, traduz-se na obrigatoriedade de inscrição, na próxima edição do curso que venha a ser realizado.                

Tal implica a liquidação da taxa de inscrição (100,00€) e do valor correspondente ao(s) módulo(s) em                

falta, considerando a sua carga horária e a tabela de valores base (sem descontos) em vigor para a nova                   

edição do curso. 

2. O aluno deverá ser pontual e comparecer à aula na íntegra, contudo, em casos excecionais, terá uma                 

tolerância de 15 minutos tanto para entrar, como para abandonar a sala de aula. Passado este período,                 

ser-lhe-á aplicada falta.  

3. Após o período de tolerância, o aluno apenas poderá entrar na sala de aula com a respetiva autorização                  

por parte do docente.  

 

Art. 3.º - Procedimentos nos exames 

1. Para a realização dos exames, os alunos têm uma tolerância máxima de 15 minutos para entrar na sala                  

da prova; 

2. No caso dos exames teóricos, na mesa, apenas é permitido ter uma caneta e os alunos devem ser                  

distribuídos de forma equilibrada pela sala, ocupando todo o espaço disponível; 

3. Os telemóveis, smartwatch e smartphones devem ser desligados e colocados na mochila/mala, a guardar              

no chão. O contacto com o telemóvel durante a realização do exame implica a anulação da prova; 
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4. O esclarecimento de dúvidas deve ser feito sempre por recurso a “braço no ar”; 

5. Os estudantes podem e devem sair da sala após terem terminado o exame, com o máximo de silêncio                  

possível; 

6. Todos os alunos devem assegurar um ambiente tranquilo e silencioso durante a realização da prova; 

7. Será anulado o exame dos alunos e de eventuais cúmplices, que no decurso da realização do exame                 

cometam ou tentem cometer inequivocamente qualquer fraude; 

8. Caso se verifique a tentativa inequívoca de qualquer fraude por parte de um ou vários alunos, a sua                  

prova será imediatamente anulada, sendo os mesmos considerados reprovados ao módulo em questão. 

 

Art. 4.º - Metodologia de avaliação e classificação 

1. O modelo de avaliação adotado, varia de acordo com a temática da Pós-Graduação / Certificação               

Internacional e encontra-se definido no respetivo programa de formação; 

2. Em todos os cursos de Pós-Graduações / Certificação Internacional, existem vários momentos de             

avaliação, que poderão variar entre exames teóricos ou práticos, bem como modelos de classificação              

com ponderações distintas; 

3. No caso dos exames teóricos, estes são de escolha múltipla, com aproximadamente 40 questões e               

duração de 60 minutos. No caso dos exames práticos, os critérios de avaliação, variam de acordo com o                  

tipo de exercício a aplicar; 

4. Em qualquer um dos casos, as notas finais de cada exame serão atribuídas numa escala numérica de 0 a                   

20 valores, devendo o aluno obter nota igual ou superior a 9,50 valores para garantir o aproveitamento                 

no curso; 

5. Caso o aluno reprove, falte ou pretenda melhorar a classificação obtida no exame de 1ª época, poderá                 

realizar a avaliação em 2ª ou 3ª época, nas datas definidas em calendário escolar, devendo para tal                 

inscrever-se até 5 dias úteis após a publicação das classificações da época anterior à que pretende                

inscrever-se; 

6. Em qualquer dos casos referidos no ponto anterior, o aluno deverá formalizar a sua inscrição, em                

formulário próprio, liquidando para isso, a importância de 50,00€ (correspondente à taxa de inscrição              

em exame de época especial); 

7. Ultrapassadas as duas datas definidas para exames de 2ª e 3ª época, caso o aluno não tenha                 

aproveitamento, o mesmo deverá repetir a(s) unidade(s) curricular(es) em falta, no seguinte curso             

realizado, devendo para isso liquidar o valor da taxa de inscrição (100,00€) e o valor correspondente ao                 
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número de horas a frequentar, tendo em conta a carga horária e a tabela de valores base (sem                  

descontos) em vigor para a nova edição do curso; 

8. Caso o aluno pretenda a revisão de correção de exame escrito, poderá solicitá-lo via email, num prazo                 

máximo de cinco dias úteis após a divulgação da nota mediante o pagamento de € 50,00. Este valor                  

ser-lhe-á devolvido apenas se a classificação da revisão for superior à da classificação inicial; 

9. A classificação final do curso será expressa através de uma classificação na escala numérica inteira de 0 a                  

20 valores; 

 

Art. 5.º - Avaliação da formação por parte dos formandos 

1. Os alunos avaliam a qualidade de cada uma das UFCD, bem como da globalidade do curso, no final do                   

mesmo, através de formulário próprio; 

 

Art. 6.º - Certificação 

1. Após conclusão com a aproveitamento e assiduidade do curso de Pós-Graduação / Certificação             

Internacional, será emitido um certificado de formação profissional, de acordo com a legislação em              

vigor, a cada aluno que cumpra a assiduidade exigida para o curso frequentado e aproveitamento; 

2. A conclusão do curso de Pós-Graduação / Certificação Internacional, confere Unidades de Crédito para              

efeitos de revalidação do Título Profissional de Técnico de Exercício Físico (TPTEF) e do Título Profissional                

de Diretor Técnico (TPDT); 

3. A conclusão do curso de Pós-Graduação / Certificação Internacional para alunos licenciados confere a              

atribuição do título de Pós-Graduação, em virtude do protocolo estabelecido com o ISMAT - (Instituto               

Superior Manuel Teixeira Gomes); 

5. No caso de ultrapassar o limite de faltas, o aluno obterá apenas uma Declaração de Frequência de                 

Formação, com a indicação do número de horas que frequentou; 

6. A entrega do certificado implica a liquidação total do valor do curso. 

 

Disposições finais 

Os casos omissos nas presentes Condições Gerais ou supervenientes serão decididos pela Direção da              

FITNESS ACADEMY, respeitando sempre a legislação em vigor. 

 

Agosto |2019 

A Direção. 
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