
 

 

Recomendações Gerais 

As informações a seguir são necessárias ao seu planejamento ao longo 

do curso.  

1. O curso teve início em 22/03/2022 e o cronograma segue em 

anexo com as datas do primeiro ao último módulo do curso. 

2. Como as aulas são remotas, estas serão gravadas e 
disponibilizadas na plataforma para revisão do aluno. 

3. Após a conclusão de cada disciplina o aluno deverá responder um 

questionário de avaliação de aprendizagem que ficará disponível 

até o término do curso. 

4. A Prova Virtual é composta por questões objetivas e corresponde 
a sua média final. Você terá três tentativas para “Enviar” as 

questões, que são automaticamente corrigidas. Observando sua 

pontuação ao término do questionário. 

5. As aulas ocorrerão todas as terças e quintas-feiras, exceto 
feriados, no horário de 19h às 22 horas. 

6. Caso o aluno perca alguma disciplina, ele poderá realizar uma 

prova final da respectiva disciplina que perdeu. Essa prova 

ocorrerá ao término do curso. 
7. Informações complementares e alterações necessárias serão 

encaminhadas ao e-mail dos alunos. 
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