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Barra de progresso na plataforma:

- Se atente à atualização da sua barra de progresso.
- Para o progresso ser contabilizado, ao final de cada aula, abaixo do vídeo, deverá
aparecer a mensagem "Pronto! Assisti a esta aula.", próximo ao símbolo de curtir.
- Caso tenha dúvidas sobre a plataforma ou sobre o curso on-line, entre em contato
com o suporte através do link https://forms.gle/HCdHXFC1GANPfh1Z7.

"Quero tirar dúvidas sobre o conteúdo das aulas, o que faço?"

- Para tirar suas dúvidas, você pode fazer comentários nas videoaulas. Para ter
respostas mais rápidas, sugerimos participar do nosso grupo do Telegram destinado
a isso.
- Para ter acesso ao grupo, basta clicar no ícone do Telegram na página inicial do
seu acesso na plataforma. Lembrando que para cada curso há um grupo específico.

Pré-requisitos para obter o certificado:

- Assistir 100% das videoaulas.
- Realizar a pesquisa de satisfação.
- Realizar o questionário de avaliação técnica e obter nota mínima de 70%,
lembrando que este só haverá uma única chance de preenchimento.
OBS: Em caso do não cumprimento de um dos pré-requisitos, em hipótese alguma
será realizado a emissão do certificado. É fundamental que ao responder os
formulários, utilizem o mesmo e-mail de acesso a plataforma.

Recomendações do Construção +

Atenção!
A pesquisa de satisfação e o questionário
só ficarão disponíveis quando a barra de

progresso completar 100%.
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https://forms.gle/HCdHXFC1GANPfh1Z7


"Terminei o curso e atendi aos pré-requisitos para obter o certificado, e agora?"

- Após a finalização dos 3 pré-requisitos, você receberá um e-mail do Projeto
Construção + com a cópia das suas respostas da pesquisa de satisfação e do
questionário de avaliação.
- Se você não receber o e-mail, entre em contato, antes do término do curso, através
do link disponibilizado no item 1 deste Guia.
- A nota final da sua avaliação será disponibilizada no último dia do respectivo curso
(domingo) após 12h00min.
- Se você cumprir os pré-requisitos, terá seu certificado disponível na plataforma até
as 23h59min do último dia do curso (domingo).

Página 03

"Será disponibilizado material do curso?"

- Não haverá disponibilização do material do curso para download ou em formato
PDF. O propósito neste momento é a gratuidade dos cursos, que ficarão disponíveis
no período estabelecido com acesso irrestrito aos cursistas durante toda a vigência
de cada curso.
- Algumas aulas haverá material complementar e estará disponível abaixo da
videoaula na plataforma.

Se organize para não perder as datas de início e término de cada curso!

06 a 19 de julho (às 12h00min)         Mapeamento e Gerenciamento de Áreas de
Risco: Enchentes, Inundações e Deslizamentos em Encostas

20 de julho a 02 de agosto (às 12h00min)       Financiamento Imobiliário e
Aprovação de Projeto em Prefeituras

03 a 16 de agosto (às 12h00min)             Projeto para Prevenção e Combate a Incêndio
(PCI)

17 a 30 de agosto (às 12h00min)              Noções para Projeto de Sistema Fotovoltaico

OBSERVAÇÃO: Os cursos só ficarão disponíveis durante o período estabelecido.



OBSERVAÇÕES GERAIS

- Caso tenha algum problema com a plataforma ou com os formulários a serem
preenchidos, você deve entrar em contato com a equipe do Projeto Construção +
antes do término do curso, pois após o fechamento do curso na plataforma pode ser
que o seu problema não seja resolvido.

- Se atente ao preenchimento dos formulários. O preenchimento de forma incorreta,
principalmente do e-mail, faz com que você não receba o certificado, e isso não é de
responsabilidade do projeto.

- Faça o curso com antecedência, não deixe para última hora, pois caso ocorra
imprevistos você ficará prejudicado, pois uma vez que o curso é finalizado e retirado
da plataforma, não tem como mais cumprir um dos três pré-requisitos para a
obtenção do certificado.
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"Assim como os pássaros, 
precisamos aprender a superar os 
desafios que nos são apresentados, 
para alcançarmos voos mais altos."

Dirk Wolter

A equipe Construção + deseja aos cursistas
um excelente curso e bons estudos!

Para mais informações e instruções de acesso a plataforma dos cursos, acesse o
vídeo clicando AQUI!

ACOMPANHE-NOS NAS NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS!!!

- Site: www.projetoconstrucaomais.org

- Instagram: @projetoconstrucaomais

- Facebook: @projetoconstrucaomais ou Projeto Construção +

- E-mail: projetoconstrucaomais@gmail.com

- WhatsApp: (33)991080464

https://drive.google.com/file/d/1CMB2dtwl3ZkpXxatZt957029CMDrkqEU/view

