Cursos Livres à Distância para Capacitação Profissional
(Totalmente Online)

Como Funciona?
Você realiza sua inscrição, indicando o Curso escolhido. No prazo de 24h você receberá o boleto bancário em seu email para
pagamento na rede bancária. Após confirmação do pagamento você receberá em seu email o login e senha de acesso ao Curso,
assim você fará seu estudo de acordo com sua disponibilidade de tempo, lembrando que seu acesso ao Curso expira em 60
dias.
Em alguns Cursos poderá haver a cada Lição uma atividade de verificação de assimilação dos conteúdos para dar sequência à
Lição seguinte. E em todos os Cursos será disponibilizada uma Avaliação Final, na qual sua nota deverá ser igual ou superior a
6,0 para que seu Certificado seja emitido.
Certificado
O Certificado será emitido somente após a realização de todas as Lições do Curso e da Avaliação Final onde o aluno deverá ter
nota igual ou superior a 6,0.
O Certificado será encaminhado via Correios acompanhado do Conteúdo Programático do Curso em até 15 dias da finalização do
Curso.
Vantagens
Todos os Cursos disponibilizados pelo Instituto Parthenon passam por análise de pedagogo, garantindo assim um roteiro de
estudos planejado.
Certificado Válido Em Todo Território Nacional: Os Cursos Livres, que após a Lei nº 9.394 - Diretrizes e Bases da Educação
Nacional passaram a integrar a Educação Profissional, como Educação Profissional de Nível Básico, caracterizam-se pela
modalidade de educação não-formal de duração variável, destinada a proporcionar ao trabalhador conhecimentos que lhe
permitam reprofissionalizar-se, qualificar-se e atualizar-se para o trabalho. Não há exigência de escolaridade anterior. A
Constituição Federal em seu artigo 205, “caput”, prevê que a educação é direito de todos, e será incentivada pela sociedade.
Dessa forma, o Instituto Parthenon age conforme permissivo legal, isto é, com o intuito de incentivo educacional. Tal prática é
defendida também pelo artigo 206 da nossa Carta Magna, que prevê que o ensino será ministrado com base em alguns princípios
e em seu inciso II: “a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar pensamentos, a arte e o saber”.
São normatizações legais de nossos cursos livres ainda, o Decreto Presidencial nº 5.154 de 23 de julho de 2004 e as normas
da Resolução CNE nº 04/99 – MEC (art. 7º, § 3º) de 7 de outubro de 1999.
O Certificado dos Cursos Livres tem validade para fins curriculares e em provas de títulos, como Certificado de
atualização/aperfeiçoamento, respeitando a carga-horária descrita e não podendo ser usado para outros fins. Por isso,
destacamos novamente que NÃO é um certificado técnico profissionalizante ou de graduação ou de pós-graduação e não
dá direito de assumir responsabilidades técnicas.
Flexibilidade: realizando os Cursos Online pelo Instituto Parthenon você usa seu tempo disponível. Para isso, basta conectar-se
ao nosso site com qualquer computador e num Ambiente Virtual de Aprendizagem seguir as lições passo a passo. Fazendo
nossos Cursos Online você não gasta com locomoção até uma escola presencial, não perde tempo no trânsito. Isso significa mais
tempo livre para estudar, resultando em um melhor aproveitamento.
Currículo sempre atualizado: Todos os Cursos podem ser incluídos em seu currículo, pois pesquisas dão conta de que manter o
currículo atualizado é uma das formas mais eficientes de promoção, conseguir novo emprego, ou até mesmo evitar demissões.
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