CONDIÇÕES GERAIS DOS CURSOS ANUAIS DO IMP

1. Os candidatos serão admi�dos por ordem de inscrição, havendo número limitado de inscrições para
cada curso.
2. As ﬁchas de inscrição deverão ser devidamente preenchidas e serão assinadas no primeiro ﬁm-de-semana de aulas. A vaga só ﬁcará garan�da após o pagamento da inscrição no prazo de 24h, depois da
validação da mesma online. Documentação necessária: fotograﬁa de rosto (anexada na ﬁcha de inscrição); no caso da opção de débito directo: preenchimento do IBAN; as informações da ﬁcha de inscrição
e do contracto de formação deverão estar devidamente preenchidas e assinadas (assinatura original).
3. Os formandos dos cursos anuais beneﬁciam de 10% de desconto nos workshops e cursos-breves
realizados com professores nacionais (inscrições realizadas até 10 dias antes). Têm, também, 10% de
desconto sobre o valor da propina na segunda formação anual que frequentem simultaneamente.
4. Beneﬁciam de 20% desconto nas Consultas de Orientação Alimentar para Bebés, Crianças e Adolescentes, com Geninha Horta Varatojo e de 10% nas Consultas de Orientação Alimentar, com Rosalina
Silva ou Isabel Estanislau.
5. O IMP reserva-se no direito de cancelar um curso se não exis�r um número mínimo de inscrições.
Nestes casos, o candidato será reembolsado da totalidade das quan�as pagas.
6. O IMP reserva-se o direito de fazer alterações no programa, sem prejuízo da carga horária e das
matérias a leccionar. Estas alterações serão devidamente comunicadas aos formandos.
7. O formando poderá compensar as aulas em falta, apenas no ano lec�vo seguinte, solicitando-o por
escrito ao IMP e respeitando as seguintes regras: até 2 ﬁns-de-semana (ou 4 dias de aulas), o formando
pode compensar sem qualquer custo adicional; de 3 a 4 ﬁns-de-semana, o formando paga 300€; 5 ou
mais ﬁns-de-semana, o formando paga a inscrição e 50% da propina do curso, do ano lec�vo em vigor.
A autorização será concedida pelo IMP mediante a lotação prevista para cada aula.
8. As prestações mensais não correspondem proporcionalmente ao valor das aulas realizadas em cada
mês, mas sim a uma divisão ponderada do preço do curso, de forma a permi�r aos formandos um pagamento parcial facilitado.
9. A impossibilidade de cobrança por parte do IMP, dentro do prazo, da quan�a imputada ao formando,
será acrescida de uma taxa de 10€ por mensalidade.
10. Tendo em consideração os elevados inves�mentos necessários para o lançamento do curso, o seu
preço é uno, independentemente das normas e modalidades de pagamento e será sempre devido na
íntegra, mesmo em caso de desistência. Por esse mo�vo, a desistência do curso não cons�tui ao IMP a
obrigação de devolver qualquer parte da quan�a paga.
11. As aulas dos cursos apenas poderão ser frequentadas pelos próprios formandos inscritos.
12. Será entregue um Cer�ﬁcado de Par�cipação do IMP aos formandos dos cursos anuais, que
frequentem pelo menos 80% das aulas. O Diploma de ﬁm de curso será entregue aos formandos que,
mediante processo avalia�vo estabelecido para cada formação, concluam com aproveitamento o úl�mo
nível do curso.

13. Será entregue um Cer�ﬁcado de Formação Proﬁssional da DGERT - en�dade cer�ﬁcadora – a todos
os formandos que mediante processo avalia�vo estabelecido para cada formação, concluam o curso/
nível com aproveitamento.
14. O preço dos cursos anuais contempla propinas, seguro e documentação de apoio (disponibilizada
na plataforma online do aluno). A impressão da documentação será da responsabilidade do aluno.
15. Os formandos usufruem de um re�ro de um ﬁm-de-semana, em Junho, que inclui um programa de
ac�vidades, alojamento e pensão completa. O re�ro é pessoal e intransmissível e só poderá ser frequentado no ano lec�vo decorrente, não havendo a possibilidade de compensar este evento noutros anos
lec�vos.
16. A principal via de contacto com o formando será o e-mail, sendo o mesmo responsável pela actualização da sua ﬁcha de contactos, incluindo dados pessoais e bancários, a comunicar por escrito ao IMP.
17. Não são permi�das trocas de aulas entre turmas.
18. Equivalências entre os Cursos de Culinária e Macrobió�ca só serão possíveis após parecer do departamento de formação desde que o curso tenha sido ﬁnalizado há menos de 2 anos. A equivalência será
considerada desde que seja efectuado o teste online subsequente à aula.
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