
 

CURSOS  EAD  
 

ESTRUTURA  E  NORMAS DE FUNCIONAMENT0 

Objetivando atender associados de todo o Brasil o curso foi estruturado inicialmente para 

implantação  seguindo os princípios a seguir que serão objeto de uso e manifestação quanto ao que 

pode ser otimizado por parte dos usuários , instrutores e patrocinadores:  

 Acesso: Permitido somente para associados através de solicitação formal de login a ser 

fornecido pela ASERC que identificará a condição associativa da empresa, ficando por conta 

dessa, a inteira responsabilidade pelo sigilo e bom uso desse serviço. Os direitos de 

reprodução de todo o material estão reservados  às realizadoras (ASERC/UNIASERC) e 

vedada, sob qualquer pretexto, sem prévia autorização; 

 Divisão em módulos: As edições serão divididas em módulos  levando em conta a carga 

horário do curso, estabelecendo-se  o mínimo de 40 minutos e o máximo de 60 minutos por 

módulo, facilitando a programação por parte das empresas na reprodução às turmas  

selecionadas. Com isto, será possível estabelecer carga horária de acordo com o nível de 

absorção e disponibilidade  do expediente . Recomenda-se carga horária máxima de 6 horas 

na somatória dos módulos com pelo menos 1 intervalo de 20 minutos; 

  Apostilas: Serão disponibilizadas  com o curso, módulo a módulo, juntamente com testes  

de aproveitamento que poderão ser  aplicados em sequência ou no final de todos os 

módulos; 

 Certificados: a UNIASERC certificará a empresa  que indicará o nome, cargo e função de 

cada participante e a relação dos aprovados. Esses  nomes ficarão registrados para efeito de 

controles e estatísticas nos registros da entidade, bem como, o nome dos aprovados que 

constarão do verso do certificado emitido para a empresa;  

 Cobertura: Para efeito de divulgação em nosso site , facebook , clipping e newsletter as 

empresas que se utilizarem do curso enviarão para  a UNIASERC  fotos, notícias e 

comentários ; 

 Para iniciarmos o processo, a empresa  através do seu sócio diretor  indicará o 

representante  que ficará  encarregado  do acesso, sigilo e cumprimento das normas aqui 

estabelecidas;     

 Os cursos  estarão disponíveis e informados à medida que forem produzidos, ficando claro 

que serão liberados para veiculação sob autorização solicitada, caso a caso,  para obtenção   

de login  que só será fornecido ao responsável credenciado pela associada e registrado na 

UNIASERC; 

Estamos ao seu inteiro dispor para dirimir eventuais dúvidas e receber suas sugestões tanto quanto 

aos cursos e  aos métodos aqui apresentados. 

ASSOCIADO:  A ASERC É O QUE FAZEMOS DELA 


