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             Informações gerais sobre o curso 
 
 

Bem-vindo(a) ao nosso curso “Elaboração e gestão de projetos coletivos – Semiárido”. 
 
Com a finalidade de esclarecer dúvidas e facilitar o seu acesso, confira algumas informações. 
 

 Instruções para entrar na área do aluno: 
 
Acesse o site: www.mobilizadores.org.br 
 
Em “login” você deverá digitar seu e-mail e senha cadastrada 
 
Em seguida, acesse “capacitação” > “cursos” > clique no curso em questão > Pronto! Você 
estará na sua área de aluno. 

 
 

 Instruções para iniciar o curso: 
 

Na área do aluno você encontrará a frase: “Apresentação do curso”. Ao clicar na frase um 
arquivo será disponibilizado. 
 
Após ler o documento, abaixo dele há um retângulo com a opção “unidade concluída”. 
Somente clicando nele será possível avançar. 
 
Ao ler os materiais e clicar em “unidade concluída” você poderá avançar para os próximos 
arquivos do curso. 
 
O Módulo 1 estará disponível a partir do dia 08/05; 
O Módulo 2 estará disponível a partir do dia 15/05; e 
O Módulo 3 estará disponível a partir do dia 22/05.  

 
 O que fazer nos dias de curso? 

 
1) Ler os textos obrigatórios (slides) na página principal do curso; 
2) Realizar os exercícios; 
3) Acessar a biblioteca complementar; 
4) Participar dos fóruns. 
 

 E os Fóruns? 
 

http://www.mobilizadores.org.br/
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Os Fóruns ficam na área do aluno, no lado direito da tela. A participação é obrigatória em 
ao menos 1 fórum. É lá onde o curso ganha dinâmica e os assuntos do seu interesse 
surgem com maior amplitude. 
 
1) Fórum Cafezinho – Fórum de interação e apresentação dos participantes; 
2) Fórum Geral – Fórum onde a tutoria discute com os participantes o conteúdo do curso 

e esclarece dúvidas. 
 
Quando o curso se encerra, os fóruns não recebem mais quaisquer comentários, 
embora o material permaneça disponível para consulta. 

 

 Posso fazer inscrição no curso ao longo de sua realização? 
 
Aceitaremos inscrições até o dia 15 de maio de 2017, mediante disponibilidade de vagas. 
Então, aqueles que não puderem participar na primeira semana têm até início da segunda 
semana de curso para passar pelos materiais obrigatórios, leituras complementares e para 
participar dos fóruns. 
 

 Posso convidar outras pessoas? 
 
Sim, o curso tem foco nos jovens atendidos pelo COEP no Semiárido, mas está aberto ao 
público. 
 

 Qual o tempo de duração? 
A carga horária do curso é de 30 horas. Começa no dia 8/5 e segue até o dia 28/5/2017. 
 

 E o certificado? 
 
O certificado será enviado por e-mail, em até 20 dias após o último dia de curso, para 
aqueles que concluírem as atividades (inclui leitura dos documentos, realização de 
exercícios e participação nos Fóruns obrigatórios) e obtiverem ao menos 50% de 
aproveitamento na nota de Avaliação Final. 

 
 

 
Para mais informações entre em contato pelo e-mail: curso@mobilizadores.org.br 
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