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INTRODUCTION TO THE STUDY OF DINOSAURS

Curso livre online de Introdução ao Es-
tudo dos Dinossáurios

Designação do Curso
Curso livre:
Introdução ao Estudo dos Dinossáurios

Qualificação atribuída
Curso livre online

Creditação
100 Horas
14 semanas

Requisitos de admissão
Ensino Secundário, Licenciatura, Pós-gradua-
ção, Mestrado ou Doutoramento 

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

Língua oficial
Português / Inglês

Local de Realização
Online

Recursos Materiais
PDF

Free Course Online of Introduction to 
the study of Dinosaurs

Description of the course
Free course:
Introduction to the study of Dinosaurs

Qualification awarded 
Free course online

Crediting
100 hours
14 weeks

Admission requirements
Upper secondary education Degree, Postgrad-
uate, Master or Doctorate

Target audience
University students, graduates and the general 
public (the course is open to all countries)

Official language 
Portuguese / English

Place of realization
Online

Material Resources
PDF

DESCRIÇÃO GERAL |  GENERAL DESCRIPTION
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OBJETIVOS EDUCACIONAIS | EDUCATIONAL OBJECTIVES 

Objetivos Educacionais

Implementar os conhecimentos sobre os di-
nossáurios, evidenciando como apareceram, 
como evoluíram e como se extinguiram. Dar 
a conhecer as principais características oste-
ológicas, biológicas e os grupos taxonómicos 
de dinossáurios. Este curso pretende também 
dar a conhecer aos alunos questões tafonómi-
cas relacionadas com a preservação de restos 
dos dinossáurios.

Objetivos centrais do Curso

• Aprofundar os conhecimentos, 
sobre a origem, evolução e extinção 
dos dinossáurios;

• Aprofundar os conhecimentos sobre 
a taxonomia dos dinossáurios;

• Aprofundar os conhecimentos acerca 
da paleobiologia dos dinossáurios;

• Aprofundar os conhecimentos 
sobre a paleobiogeografia e a 
paleoecologia dos dinossáurios;

• Dotar os alunos de conhecimentos 
básicos acerca da osteologia dos 
dinossáurios.

Instituição

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

Docentes

Silvério Figueiredo

Educational Objectives

Implement the knowledge about the dinosaurs, 
showing how they appeared and how they have 
evolved and how they became extinct. Present 
the main osteological and biological charac-
teristics and present the principal taxonomic 
groups of dinosaurs. This course also aims to 
inform the students about the taphonomic is-
sues related to the preservation of remains of 
dinosaurs.

Central objectives of the course

• Develop the knowledge about origin, 
evolution and extinction of the 
dinosaurs;

• Develop the knowledge about the 
taxonomy of dinosaurs;

• Develop the knowledge on the 
paleobiology of dinosaurs; 

• Develop the knowledge about 
the paleobiogeography and 
paleoecology of the dinosaurs; 

• To provide the students of basic 
knowledge about of the osteology 
of the dinosaurs.

Institution

The course is organized by Centro Português de 
Geo-História e Pré-História (CPGP).

Teachers

Silvério Figueiredo
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PROCESSO DE ENSINO | TEACHING PROCESS

Processo de Ensino

O curso livre online funciona como um curso 
à distância constituído por vários módulos de 
componente teórico-prática, composta por 100 
horas distribuídas da seguinte maneira:

• Todas as segundas-feiras serão 
enviados por e-mail materiais 
didáticos de cada um dos módulos 
em PDF. O estudo previsto para cada 
um destes materiais pelos alunos 
será de cerca de 5 horas;

• No fim de cada bloco será enviado 
aos alunos (à sexta-feira) um teste, 
que terá de ser enviado ao docente 
até à segunda-feira seguinte;

• No final da época de aulas, os 
alunos terão 1 mês para desenvolver 
um trabalho prático final, que 
corresponderá a 30 horas de 
trabalho.

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 fi-
nal) e um trabalho prático final de curso (50% 
da nota final)

Teaching Process

The free online course works as a distance-
learning course consisting of several modules 
of theoretical-practical component, consisting 
of 100 hours distributed as follows:

• Every Monday will be sent by email 
teaching materials of each of the 
modules in PDF. The study laid 
down for each of these materials for 
students will be about 5 hours;

• At the end of each Block it is sent 
to the students (at Fridays) a test, 
which must be sent to the teacher 
until the following Monday;

• At the end of classes, the students 
will have 1 month to develop a 
practical work, which corresponds 
to 30 hours of work.

Valuation rules

The valuation is continuous and finale. To ob-
tain approval in each curricular unit, is required 
at least 10 classification values, on a scale of 0 
to 20.  The evaluation shall be made through 
an online test for each block (50% of the final 
grade) and a final practical work (50% of the 
final grade)
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Inscriptions

Those who are interested should fill out the 
registration form online and send by e-mail 
(cpgp.formacoes@gmail.com) or print and 
send it by mail to: 

In the registration form you must choose the 
language of teaching materials (Portuguese or 
English).

After the reception, by e-mail, of the confirma-
tion of registration, you must be made, through 
bank transfer (CPGP NIB/IBAN) or by check to 
the address of the CPGP, the payment of the in-
scription.

Certificate

The certificate will be issued by CPGP and 
should be included the curriculum and the 
grades obtained.

Inscrições

Os interessados deverão preencher o bole-
tim de candidatura online e enviar por e-mail 
(cpgp.formacoes@gmail.com) ou imprimir e 
enviar por correio para: 

No boletim de inscrição devem escolher a lín-
gua dos materiais didáticos (Português ou In-
glês).

Após a receção, por e-mail, da confirmação da 
inscrição, deverá ser feita, através de transfer-
ência bancária (NIB/IBAN CPGP) ou por Cheque 
para a morada acima mencionada, o pagamen-
to da inscrição.

Certificado

O certificado será emitido pelo CPGP, devendo 
no mesmo constar o plano curricular e as clas-
sificações obtidas.

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

Praceta ao Campo das Amoreiras, Lt. 1 – 2º O
1750-021   Lisboa
Portugal
or 
Núcleo Museológico do CPGP 
Largo de São Caetano
2150-265   São Caetano Golegã
Portugal

INSCRIÇÕES | INSCRIPTIONS

NIB/IBAN   :
SWIFT/BIC   :

ENTIDADE BANCÁRIA | BANK   :
ENTIDADE BENEFICIÁRIA | BENEFICIARY ENTITY   :

(PT50) 0035 0413 0003 3910 3303 3
CGDIPTPL
Caixa Geral de Depósitos
Centro Português de Geo-História e Pré-História
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CANDIDATURAS E INSCRIÇÃO | CANDIDATURES AND REGISTRATION

Candidaturas e Inscrição

1ª Fase
9 a 30 de setembro de 2019

2ª Fase 
1 a 18 de outubro de 2019

Início das aulas 
21 de outubro de 2019

Valores

1ª Fase

2ª Fase 

O preço inclui

• Inscrição; 
• Aulas/outra documentação; 
• Esclarecimento de dúvidas por 

e-mail; 
• Certificado.

Candidatures and registration

1st phase 
9 to 30 September 2019

2nd phase
1 to 18 October 2019

Beginning of classes
October 21st 2019

Values

1st stage

2nd stage

The prices includes

• Registration; 
• Lessons/other documentation; 
• Clarification of doubts by email; 
• Certificate.

Inscrição Normal € 40
Estudantes € 30
Sócios do CPGP € 20

Normal inscription € 40
Students € 30
CPGP Members € 20

Normal inscription € 50
Students € 38
CPGP Members € 22

Inscrição Normal € 50
Estudantes € 38
Sócios do CPGP € 22
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PLANO MODULAR | STUDY PLAN

Plano Modular Study Plan

Bloco I - Conceitos, temáticas e disciplinas

1 Os Vertebrados

2 A Evolução

3 Introdução à Taxonomia

4 Paleoecologia, Paleobiogeografia, Tafono-
mia

5 Estratigrafia

Bloco II - Origem e Evolução dos dinossáurios

1 A Origem dos Dinossáurios

2 A Evolução dos Dinossáurios

3 Espécies

Bloco III - Paleobiologia dos Dinossáurios

1 Nascimento, Crescimento e reprodução

2 Aparência, anatomia e locomoção

3 Alimentação

4 Ataque e Defesa

Bloco IV - Extinção dos Dinossáurios

1 A extinção em massa do Cretácico

2 Grupos extintos e grupos sobreviventes

Block I - Concepts, themes and disciplines

1 The vertebrates

2 The evolution

3 Introduction to Taxonomy

4 Paleobiogeography, Paleoecology, Tapho-
nomy

5 Stratigraphy

Block II - Origin and evolution of dinosaurs

1 The origin of Dinosaurs

2 The evolution of Dinosaurs

3 Species

Block III - Paleobiology of Dinosaurs

1 Birth, growth and reproduction

2 Appearance, Anatomy and locomotion

3 Alimentation

4 Attack and defense

Block IV - extinction of the Dinosaurs

1 The mass extinction of the Cretaceous

2 Extinct groups and survivors groups
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DOCENTES | TEACHERS

Silvério Figueiredo
Nasceu em Lisboa, em 1970. Licenciado em História pela Universidade Lusíada de Lisboa (1994), obteve, 
em 2010, o grau de doutor em Arqueologia Pré-Histórica, pela Universidade de Salamanca com a tese A 
Avifauna Plistocénica de Portugal: especificidades evolutivas, anatómicas e o seu contexto paleontoló-
gico, geológico e arqueológico. Tem dirigido projectos de investigação em Pré-História e de Paleontologia 
de Vertebrados e tem escrito algumas obras de divulgação e artigos científicos sobre estas temáticas. É 
professor adjunto do Instituto Politécnico de Tomar. É Sócio Fundador e Presidente da Direcção do Centro 
Português de Geo-História e Pré-História (CPGP).

Born in Lisbon in 1970. Graduated in History from the Lusíada University of Lisbon (1994), obtained in 2010 
a doctorate degree in Prehistoric Archeology from the University of Salamanca with the thesis The Pleisto-
cene Avifauna of Portugal: evolutionary specificities, and its paleontological, geological and archaeological 
context. He has directed research projects on Prehistory and Vertebrate Paleontology and has written some 
popular works and scientific articles on these themes. He is an adjunct professor at the Polytechnic Insti-
tute of Tomar. He is a Founding Partner and Chairman of the Board of the Portuguese Center for Geohistory 
and Prehistory (CPGP).
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