Diploma de valor desde 1902

COMO FUNCIONA OS CURSOS DE
CAPACITAÇÃO

CAPACITAÇÃO:
Modalidade online, totalmente a distância. O aluno inicia o curso logo após a efetivação da matrícula e pagamento da primeira mensalidade, pois independe da formação de turma.O desenvolvimento dos estudos se dá
por intermédio do AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem, sem horários pré-determinados, pois obedece a
disponibilidade de tempo e espaço do aluno.
AMPARO LEGAL:
Decreto Presidencial Nº 5.154, de 23 de julho de 2004, Art. 1º e 3º e a Resolução CNE nº 04/99, Art 11, Inciso II Conselho Nacional de Educação. Por serem Cursos Livres, não precisam ter credenciamento institucional,
autorização ou reconhecimento de curso (o MEC só autoriza e credencia cursos de graduação e
pós-graduação). Após a Lei nº 9.394 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
COMO ACESSAR O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA):
Após a efetivação do pagamento da 1ª mensalidade, o aluno receberá diretamente no seu e-mail: USUÁRIO e
SENHA (estes também podem ser gerados pelo próprio aluno), para acessar a Área do Aluno/Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA), através do site: www.institutoprosaber.com.br.
Neste AVA estará disponível para consulta, download e impressão:
- Material didático (gratuito) - Guias de estudos e avaliações;
- Histórico acadêmico (notas);
- Manual do aluno e orientações de atividades;
- Boletos de mensalidade e/ou taxas adicionais entre outros.
ENVIO DE ATIVIDADES:
As atividades de gabarito devem ser respondidas através do AVA ou enviadas via correios ao endereço abaixo.
INSTITUTO PRÓ SABER
Rua Georgina Erisman, nº 205, Centro
Feira de Santana –BA - CEP: 44001 448
Serão aceitas por email somente atividades dissertativas, deverão ser enviadas para
extensao@institutoprosaber.com.br
EMISSÃO DO CERTIFICADO:
O certiﬁcado de conclusão do curso será emitido pelo INSTITUTO PRÓSABER dentro do prazo mínimo de 30
dias úteis através de SEDEX à vista (mediante pagamento da taxa de postagem), após o cumprimento dos
seguintes pilares obrigatórios:
1. Ter concluído o prazo do curso;
2. Ser aprovado em todas as disciplinas;
3. Ter quitado todas as parcelas ﬁnanceiras;
4. Entregar todas as documentações exigidas.
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