CONTRATO PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO

I - SOBRE O ENQUADRAMENTO LEGAL DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO
Os cursos de capacitação do INE se enquadram na modalidade de cursos livres. A
categoria de cursos livres de qualificação profissional, formação inicial e continuada –
Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Decreto Federal
5.154/04 – integra a modalidade de educação profissional como cursos abertos à
comunidade, condicionando a matrícula à capacidade de aproveitamento e não
necessariamente ao nível de escolaridade.
Assim, ela atende a população com objetivo de oferecer profissionalização rápida para
diversas áreas de atuação, como informática, atendimento, secretariado, webdesign,
segurança, idiomas, culinária, corte e costura, tecnologia, beleza, etc.

O cursos de capacitação são cursos livres e não possuem reconhecimento de
MEC, eles são vinculados à ABED.
II - DURAÇÃO DOS CURSOS, DISCIPLINAS E ESCOLARIDADE MÍNIMA
Não existe a exigência legal de carga horária para os cursos livres. Portanto, podem
sofrer variação em características, tais como tempo de duração, disciplinas e
exigência de escolaridade.
III - DA FORMA DE ACESSO AO CONTEÚDO
O acesso a todo o conteúdo do curso, como o acesso à plataforma, PDF, realização
das avaliações e auxílio é totalmente gratuito e é 100% online.
III - REQUISITOS TÉCNICOS
Para garantir bom aproveitamento do curso, é da responsabilidade do aluno:
Ter acesso a um dispositivo conectado à internet, como celular, tablet, computador ou
notebook;
Ter instalado nesse dispositivo um software que suporte arquivos em formato . pdf,
como o Acrobat Reader.
IV - DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS CURSOS
Após iniciar os estudos, o aluno tem um prazo determinado para conclusão dos
estudos, que começa a ser contado a partir da data de seu cadastro no curso.
Esse prazo varia de acordo com a carga horária:
a) Cursos de 60 horas: ficam disponíveis por 90 dias para realização e suporte.
b) Cursos de 80 horas: ficam disponíveis por 90 dias para realização e suporte.

c) Cursos de 120 horas: ficam disponíveis por 90 dias para realização e suporte.
d) Cursos de 240 horas: ficam disponíveis por 180 dias para realização e suporte.

V - DAS VANTAGENS DE EMITIR O CERTIFICADO
O aluno poderá utilizar o seu certificado para obter diversos benefícios, entre eles:
a)
b)
c)
d)
e)

Cumprir horas extracurriculares;
Qualificação profissional, formação inicial e continuada / atualização;
Progressão de carreira ou cargo em empresas públicas e privadas;
Carga horária para atividade complementar;
Agregar valor ao seu currículo e concorrer às melhores vagas de emprego.

VI - DAS RESPONSABILIDADES PARA USO DO CERTIFICADO PARA COMPROVAÇÃO
DE ESTUDOS
Cada empresa, edital e concurso tem as suas próprias regras. O INE não se
responsabiliza pelas exigências e particularidades de cada caso.
É de responsabilidade do aluno verificar antecipadamente junto ao local onde vai
apresentar o seu certificado se ele será válido para atender o seu objetivo.

VII - DA CONFIRMAÇÃO DE CADASTRO PARA ACESSO À PLATAFORMA
Após se cadastrar nos cursos, o aluno deve acessar seu e-mail para fazer a
Confirmação da inscrição e em seguida preencher todos os dados solicitados.
Somente após a conclusão dessa etapa será liberado o acesso a plataforma de
ensino.

VIII - DAS AVALIAÇÕES
Ao concluir cada módulo do curso, o aluno deverá fazer uma avaliação correspondente
ao conteúdo estudado, já disponível na plataforma.
No final do curso, há uma avaliação global que tem como tema o conteúdo geral de
todos os módulos do curso.

IX - DA MÉDIA PARA APROVAÇÃO NO CURSO
A média para aprovação nas avaliações é de 70% em cada uma das provas. Caso o
aluno seja reprovado, ele poderá realizar 03 tentativas.

X - DA OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DOS CERTIFICADOS

Não existe obrigatoriedade de emissão do certificado. O aluno quiser tê-lo não f ica
impedido de ter acesso às aulas e às avaliações. Mas, caso ele opte por emitir o
certificado para comprovar os seus estudos, poderá fazê-lo mediante o pagamento de
uma taxa de manutenção, que varia de acordo com a carga horária do curso de seu
interesse, a saber:
a)
b)
c)
d)

Cursos de 60 horas: R$ 19,90
Cursos de 80 horas: R$ 19,90
Cursos de 120 horas: R$39,90
Cursos de 240 horas: R$ 59,90

XI - DAS ETAPAS DE EMISSÃO DOS CERTIFICADOS
Emitir o seu certificado é muito simples. Após conclusão do seu curso e aprovação
nas avaliações, ele já ficará disponível para emissão.
Para isso, siga estes passos:
a) Faça login na sua área de estudo.
b) Clique em “Meus certificados” no seu perfil.
c) Você será direcionado(a) para o carrinho de compras para pagamento da taxa
de emissão do certificado.
d) Confira as informações do seu curso e clique em “Concluir Pedido”.
e) Escolha a melhor condição de pagamento para você e siga as instruções para
finalizar o pedido.
XII - DOS PRAZOS PARA CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO
Você terá acesso ao seu certificado assim que o pagamento for confirmado.
a) Cartão de Crédito: As transações feitas por cartão de crédito tem liberação
mais rápida e pode ocorrer em poucos minutos, dependendo da autorização da
sua operadora de cartão de crédito.
b) Boleto bancário: Já a confirmação do pagamento por boleto demora em média
até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de quitação, para ser informada ao
nosso sistema pelo banco.
Confirmado o pagamento, o certificado ficará disponível para download em sua área
de estudos.

Importante: O seu certificado ficará disponível para download em sua área de
estudos. Desse modo, você poderá imprimi-lo em sua casa ou na gráfica de sua
preferência, com comodidade, sem precisar esperar dias pelo recebimento ou
correr riscos de extravios pelos Correios.

O prazo mínimo para conclusão do curso é de 15 dias, sendo sua data inicial a de
cadastro no curso e a data final, o dia que emitiu o certificado.
Não realizamos nenhum tipo de alteração no certificado, caso tenha dúvidas o
modelo está no fórum da plataforma e você pode solicitá-lo através dos canais de
atendimento.

XIII - DA EMISSÃO DE CÓPIA FÍSICA DO CERTIFICADO
O certificado somente ficará disponível de forma on-line, dentro da plataforma de
estudos. Em nenhuma hipótese o INE fará a impressão do certificado,
Você poderá imprimi-lo em sua casa ou na gráfica de sua preferência, com
comodidade, sem precisar esperar dias pelo recebimento ou correr riscos de extravios
pelos Correios.

