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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 60% (sessenta 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: Guitarra
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Proporcionar ao aluno uma visão abrangente sobre os temas do conteúdo programático.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Cordas da Guitarra
Simbologia dos dedos da mão direita
Simbologia dos dedos da mão esquerda
Tocando uma Guitarra
Lendo tablaturas
Afinação da Guitarra
Terminologias Musicais
Escalas
A arte de solar
A tablatura
Os acordes na tablatura
Aspectos técnicos da guitarra
A Técnica da palhetada
Encordamento
Tom, campo harmônico, e progressões
Guia de Construção do campo harmônico
Técnicas de sweep
Notas no seu instrumento
Escala Cromática Diatônica
Relatividade entre acordes
Harmonia
Formação de Dissonância
Conhecendo melhor os intervalos
Cifras
Acordes básicos e tons relativos
Inversões
Teoria básica sobre partitura
Modos gregos
Entendendo a tablatura
Trabalhando a palheta
Arpejos e Sweeps
Arpejos Diminutos
Frank Gambale - Palhetada rápida
Tapping
Licks
Pentatônia E7/Blues -Rock
Frases de Blues/Rock
Blues - Fast Blues Licks

