DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
RAZÃO SOCIAL:

OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP

NOME DE FANTASIA:

CURSOSVIRTUAIS.NET

CNPJ:

08.179.401/0001-62

REGISTRO ABED:

7734 - INSTITUCIONAL
CURSO

NOME:

CURSO ONLINE MODELO

MODALIDADE:

LIVRE

CARGA HORÁRIA:

40 HORAS

PERÍODO ESTUDADO:

25/12/2022 ATÉ 08/02/2023
ALUNO

NOME:

ALUNO MODELO

MATRÍCULA:

#9999

CPF:

999.999.999-99

Declaramos a quem possa interessar que o aluno citado acima efetuou sua matrícula junto a escola de educação a
distancia CursosVirtuais.net, CNPJ 08.179.401/0001-62, podendo, para tanto, praticar todos os atos necessários para o
bom e fiel cumprimento do presente mandato.
Nossos cursos são desenvolvidos por equipe multidisciplinar e o conteúdo do curso é disponibilizado ao aluno para
estudo em uma interface diagramada de fácil navegação chamada de Sala de Aula Virtual. A avaliação é quantitativa e
interpretativa. A geração do certificado eletrônico é condicionada à verificação de aproveitamento mínimo de 60%
(sessenta por cento) nas atividades da avaliação final. O curso conta com ferramenta de avaliação de conteúdo
(aprendizagem) correspondente à carga horária certificada.
Os cursos recebem suporte de uma tutoria especificamente designada. A interação é realizada online por meio do
sistema de Sala de Aula Virtual. A tutoria consiste na assistência didática, compartilhamento de informações, troca de
experiências visando o melhor aproveitamento dos conteúdos estudados. A interação entre tutores, estudantes e
administração do curso é online.
O curso realizado pelo aluno é um curso livre e de aperfeiçoamento (modalidade EAD) com fundamento legal na
Constituição Federal/88 Artigo 206º Inciso II e Artigo 209º, Lei nº 9.394/96, Decreto nº 5.154/2004 e Norma CNE nº 04/99
- MEC (Ministério da Educação) Artigo 7º § 3º.
Sobre a Instituição de Ensino: A CursosVirtuais.net é uma empresa tradicional em educação a distância no Brasil.
Estamos localizados na cidade de Ibiúna/SP e iniciamos nossas atividades em 2006 e contamos com mais de 350 mil
alunos matriculados em diversos cursos. Além disso, somos associados da ABED - Associação Brasileira de Educação a
Distância. Somos uma empresa de educação legalmente constituída, razão social Otávio Medeiros Dias EPP, e que atua
com a idoneidade e credibilidade servindo diversos órgãos públicos e empresas privadas, além de milhares de
profissionais, servidores públicos, estudantes e professores de todo o Brasil.

ESTRUTURA DO CURSO - COMPONENTES CURRICULARES
TÍTULO: CURSO ONLINE MODELO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Proporcionar ao aluno uma visão abrangente sobre os temas do conteúdo programático.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
O Que é Segurança?
Padrões/Normas
Por Que Precisamos de Segurança?
Princípios Básicos da Segurança
Educação online
Testes e avaliações, como fazer?
Novas tecnologias
Certificação online é a melhor opção
Mecanismos de ensino online

