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Introdução 

Objetivos Educacionais e Profissionais 
Implementar conhecimentos de paleontologia de vertebrados, evidenciando a sua origem e 
evolução. Quais as principais características osteológicas. Quais os principais grupos 
taxonómicos. 

Este curso pretende também dar a conhecer aos alunos questões tafonómicas relacionadas 
com a preservação de restos osteológicos em contexto geológico e arqueológico 
(arqueozoologia). 

Objetivos centrais do curso 
• Aprofundar os conhecimentos, na área da origem e evolução;  
• Aprofundar os conhecimentos sobre a taxonomia dos vertebrados 
• Identificação de ossos em contexto paleontológico e arqueozoológico;  
• Relacionar os restos de vertebrados com o registo arqueológico;  
• Dotar os alunos de conhecimentos básicos acerca da osteologia; 
• Dotar os alunos de conhecimentos básicos de estratigrafia, biogeografia e 

paleoecologia. 

Destinatários 
Estudantes do ensino superior, licenciados e público em geral (O curso está aberto a todos os 
países). 

Instituição  
O curso é organizado pelo Centro Português de Geo-História e Pré-História (CPGP). 

Língua oficial 
Português. 

Duração 
Certificação de 77 horas (11 semanas) 

Material 
O material disponibilizado ao formando será em PDF ou outro formato digital. 

O valor da inscrição inclui 
• Documentação;  
• 90 minutos por semana de contacto com os professores para esclarecimento de dúvidas 

por e-mail;  
• Certificado.     
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Processo de ensino 
O curso livre online funciona como um curso à distância constituído por vários módulos de 
componente teórico-prática, composta por 77 horas distribuídas da seguinte maneira: 

• Todas as terças-feiras serão enviados por e-mail materiais didáticos de cada um dos 
módulos em PDF. O estudo previsto destes materiais pelos alunos será de cerca de 4 
horas. 

• Durante a semana, os alunos poderão enviar via e-mail dúvidas sobre o módulo 
correspondente a essa semana.  

• No final da época de aulas, os alunos terão 1 mês para desenvolver um trabalho 
prático final, que corresponderá a 10 horas. 

Regras de avaliação 
A avaliação é contínua e final. Em cada unidade curricular é necessária classificação mínima de 
10 valores, numa escala de 0 a 20, para obter aprovação. A avaliação será feita através de um 
teste online para cada Bloco (50% da nota final) e um trabalho prático final de curso (50% da 
nota final). 

Certificado 
O certificado será realizado pelo CPGP, devendo no mesmo constar o plano curricular e as 
classificações obtidas.  

 

Coordenador do curso 
Doutor Silvério Figueiredo (SF) 

Docentes 
Silvério Figueiredo (SF) 
Doutorado em Arqueologia Pré-Histórica, com especialização em aves fósseis; tem publicado livros 
sobre e artigos em revistas internacionais sobre dinossáurios; é professor adjunto no Instituto 
Politécnico de Tomar e Presidente do Centro Português de Geo-História e Pré-História. 

Pierluigi Rosina (PR) 
Doutorado em Estratigrafia, é professor adjunto no Instituto Politécnico de Tomar. 

Fernando Coimbra (FC)  
Doutorado em Arqueologia Pré-Histórica, com especialização arte rupestre; é professor convidado no 
Instituto Politécnico de Tomar e Vice-Presidente do Centro Português de Geo-História e Pré-História. 

Design e Divulgação 
Fernanda Sousa 
Centro Português de Geo-História e Pré-História 

Secretariado 
Rita Pimenta 
Centro Português de Geo-História e Pré-História 
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Candidaturas e inscrições 

As inscrições deverão ser efetuadas no site do CPGP Formações (.www.cpgp-formacao.eu.pn). 
Os interessados deverão preencher o boletim de candidatura online ou imprimir e enviar por 
correio para:  
 
CPGP 
Praceta ao Campo das Amoreiras,  
Lt:1 – 2º O  
1750-021 Lisboa 

ou Núcleo Museológico do CPGP  
Largo de São Caetano 
2150-265 São Caetano Golegã 

 
Após a receção por e-mail da confirmação da candidatura, o pagamento da inscrição deverá 
ser feito por Cheque para uma das moradas acima mencionadas, ou através de transferência 
bancária: 
 

NIB/IBAN :  (PT50) 0035 0413 0003 3910 3303 3 
SWIFT/BIC :   CGDIPTPL 
ENTIDADE BANCÁRIA:  Caixa Geral de Depósitos 
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:  Centro Português de Geo-História e Pré-História  

 
Este curso é apresentado como aprendizagem personalizada, isto é, o aluno recebe a 
documentação referente ao primeiro módulo na segunda-feira imediatamente após a 
recepção do pagamento da inscrição. Durante as 11 semanas seguintes irá receber a 
documentação referente aos restantes módulos (um módulo por semana). Com início na data 
do envio do primeiro módulo o aluno tem 6 meses de prazo para apresentar o trabalho final, 
caso pretenda receber a certificação de conhecimentos. 

Inicio das aulas  
Curso de aprendizagem personalizada.  

Valores de inscrição 

• Inscrição normal: €35 
• Estudantes: €20  
• Sócios do CPGP: €15 

 

http://www.i-m.co/cpgp/formacao
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Plano Modular 

 

1 SF Como Estudar os vertebrados Fósseis: 
• O que são os fósseis; 
• A escavação e a identificação de fósseis, no campo; 
• O trabalho de laboratório; 
• A identificação taxonómica. 

2 SF Noções básicas de osteologia 

3 PR A estratigrafia. 

4 SF A biologia dos vertebrados fósseis. 

5 SF/PR Paleoecologia e paleobiogeografia. 

6 SF Origem dos vertebrados. 

7 SF Dos primeiros peixes aos primeiros tetrápodes. 

8 SF A diversificação dos amniotas no final do Paleozoico e nos inícios do 
mesozoico: 

• Os anapsídeos e a origem das tartarugas; 
• Dos sinapsídeos aos mamíferos; 
• Os diapsídeos: répteis, dinossáurios e aves.  

9 SF O domínio dos dinossáurios no Mesozoico. 

10 SF A diversificação e o domínio dos mamíferos no Cenozoico. 

11 SF/FC As faunas do Plistocénico: 
• Os grandes mamíferos 
• Ocupações humanas e faunas 
• Representações rupestres de espécies extintas 

 



 

 

 


