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Metodologia: O conteúdo do curso é disponibilizado ao aluno para estudo em uma interface diagramada de fácil
navegação chamada de Sala de Aula Virtual. O acesso ao material é bastante intuitivo e proporciona uma experiência de
interatividade no processo de aprendizagem a distância.
Sincronicidade: os cursos/eventos são caracterizados como síncronos, a partir do momento da inscrição, com a
indicação por parte do aluno, da data que iniciará, tendo em vista que passa a ter data de início e término definidas.
Tutoria e Formas de Interação: 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.
Avaliação/Certificação: A avaliação é quantitativa e interpretativa. A geração do certificado eletrônico é condicionada à
verificação de aproveitamento mínimo de 50% (cinquenta por cento) nas atividades da avaliação final. Todos os cursos
contam com ferramenta de avaliação de conteúdo (aprendizagem) correspondente à carga horária certificada.
Organização curricular: Os programas apresentam organização curricular elaborada a partir de projetos pedagógicos
específicos por uma equipe pedagógica multidisciplinar, que acompanha toda a concepção dos conteúdos.
Tecnologia de EAD/e-learning: Após a elaboração dos conteúdos é realizada a migração para a Sala de Aula Virtual,
que é um ambiente de aprendizagem online otimizado para EAD.
Materiais Didáticos: O conteúdo programático é lastreados em materiais didáticos atualizados. Dentre as ferramentas
de aprendizagem além do material de estudo estão a avaliação final, grupo de estudos interativo com professor e
sistema de anotações pessoais sobre o curso.
Interação e Suporte Administrativo: Os programas de formação contam – além do suporte de tutoria - com uma
infraestrutura de apoio que prevê a interação entre alunos e alunos; alunos e professores/tutores; e alunos e pessoal de
apoio administrativo. Essa interação é garantida por meios eletrônicos e/ou por meio telefônico, conforme o caso. A Sala
de Aula Virtual utilizada pela CursosVirtuais.net é uma plataforma proprietária, desenvolvida e atualizada
permanentemente.
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 inscrita no CNPJ/MF 08.179.401/0001-62, 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 DO PROGRAMA: Assentamento de Pisos e Cerâmicas
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Proporcionar ao aluno uma visão abrangente sobre os temas do conteúdo programático.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Vídeo aula sobre assentamento em parede
Vídeo aula sobre cortes em porcelanato
Vídeo aula sobre assentamento piso sobre piso
Fazendo esquadro para assentamento de piso reto
Fazendo esquadro para assentamento de piso diagonal
Como calcular a quantidade de revestimento cerâmico necessária
Equipamentos e ferramentas
Equipamentos de corte
Cortadores de vídia manuais
Serra elétrica portátil com disco de corte diamantado
Torquês
Serra circular
Desempenadeiras
Desempenadeira de aço denteada
Desempenadeira de madeira
Desempenadeira emborrachada ou fugalizador
Acessórios
Espaçadores
Martelo de borracha
Equipamentos para perfuração
Furadeira elétrica
Broca tubular
Equipamentos de segurança
Glossário
Assentamento em Pisos internos
Assentamento em Pisos externos
Assentamento em Paredes internas
Assentamento em Fachadas
Assentamento de Azulejos e mosaicos
Assentamento em Calçadas
Materiais
Juntas de assentamento
Juntas de movimentação
Juntas de dessolidarização
Juntas estruturais
Limpeza
Correção da rugosidade e da absorção
Aplicação do emboço
Condições para iniciar o assentamento
Serviços preliminares
Aplicação da argamassa colante
Colocação das peças cerâmicas
Execução das juntas
Cura
Reformas de paredes internas
Deslocamento
Fungos e eflorescência
Superfícies irregulares

