Formação (8 horas)

Técnicas de Leitura Rápida
Encontram-se abertas as inscrições para a formação "Técnicas de Leitura
Rápida", a decorrer no dia 11 de Junho de 2011, ministrada pela Dra.
Susana Oliveira e pela Dra. Olímpia Moreira.
Data e horário:
11 de Junho de 2011
» 9:00h-13:00h | 14:30h-18:30h.

A le itura dinâm ica é um a té cnica
de se nvolvida com base nos
conhe cim e ntos das ne urociê ncias
que pe rm ite não ape nas um a
le itura rápida, m as um a le itura
e ficie nte , acom panhada de
com pre e nsão e m e m orização da
inform ação. Esta form ação pe rm itirá
adquirir com pe tê ncias práticas de
le itura rápida para um m e nor gasto
de te m po com um a m aior
capacidade de assim ilar a
inform ação. Inclui o e nsino de
té cnicas ade quadas à le itura de
poucas páginas, de inform ação não
té cnica, com o de livros ou re vistas,
e de inform ação cie ntífica. É por
isso um a té cnica de inte re sse para
os profissionais que ne ce ssitam de
le r grande s quantidade s de
inform ação e scrita, be ne ficiando
com o aum e nto da ve locidade de
le itura.

Destinatários:
» Profissionais do ensino e da investigação;
» Estudantes e licenciados em qualquer uma das seguintes áreas:
Psicologia, Medicina, Educação, Enfermagem, Serviço Social, Terapia
Ocupacional, Educação Social, e todos aqueles que desejam aprimorar a
eficiência da leitura.
Inscrições:
Poderá efectuar a sua pré-inscrição on-line (www.ipnp.pt), ou enviar-nos as
seguintes informações:
- Nome completo;
- Morada;
- Profissão;
- Local de Trabalho;
- E-mail;
- Telefone/Telemóvel;
- Nome e NIF para emissão de recibo;
- Forma de Pagamento (numerário, cheque ou transferência bancária.
NIB: 0018 0003 1745 1857 02023).

NOTA: A inscrição só se considera efectiva com a recepção do
comprovativo de pagamento (via fax ou e-mail), de acordo com as vagas
disponíveis aquando da recepção do mesmo.

Para mais informações, faça o download do programa do curso.

Faça a sua inscrição [+]

