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Guia de navegação no Curso: 

 

Olá. 

Antes de fazer sua pré- inscrição leia atentamente esse guia para ter certeza de que 

realmente quer participar deste momento. 

Aqui você encontrará as informações básicas de como esse curso funcionará. Tudo é 

bastante simples, há uma sequência de realização do curso e você precisará cumprir 

algumas atividades para passar de uma disciplina a outra.  

 

Como funciona o curso 

O curso é composto por 11 disciplinas com avaliações individuais para cada uma delas, 

atividade final que é o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), pesquisa de opinião e 

certificação. Em caso de reprovação em alguma das disciplinas ou na atividade final ainda 

haverá atividade extra. 

Em caso de desistência ou não realização da atividade final o aluno sofrerá restrições de 

matriculas em cursos realizados posteriormente. Explico melhor daqui a pouco. 

 

Prazos 

As disciplinas não estarão disponíveis todas de uma vez. Semanalmente elas serão 

liberadas, porém, para acessá-las será necessário responder a avaliação da disciplina 

anterior e obter nota superior ou igual a 7. 

Atenção: você terá prazos para concluir o curso.  
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Avaliação de Disciplina 

Como dito anteriormente, cada disciplina será disponibilizada semanalmente, mas você só 

terá acesso a disciplina seguinte se obter a nota mínima exigida na avaliação da disciplina 

anterior. 

A avaliação da disciplina exigirá a obtenção de nota superior ou igual a 7. Você terá 3 

tentativas para isso e duas horas para completar cada tentativa.  

Caso não consiga, terá de desenvolver uma resenha, de acordo com os parâmetros 

definidos no item Tarefas Exigidas e Complementares. 

 

Atividade Final e Avaliação do Curso 

Se atingir nota igual ou superior a 7 em cada uma das 11 disciplina, você poderá fazer a 

Atividade Final. Nela você deverá compor um Artigo que, aprovado, poderá vir a ser 

incluído em futuras publicações da ESPEN, seguindo as diretrizes de direitos autorais. 

Você terá aproximadamente 40 dias para compor o Artigo e submeter a avaliação, 

conforme Cronograma disponibilizado aqui na plataforma. Somente após essa aprovação é 

que você poderá emitir seu certificado de conclusão do curso. Se não obter a nota mínima 

exigida, você ainda terá uma segunda oportunidade (Reavaliação) para corrigir seu artigo 

e submetê-lo mais uma vez. 

  

Certificação 

Após ser informado de sua aprovação no curso e ter preenchida a Avaliação do Curso, o 

Certificado estará a sua disposição.  

Atenção: Não haverá certificação por participação ou certificação parcial por disciplina. 
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Desistência ou Reprovação 

Até o primeiro dia de aula você pode desistir do curso sem prejuízo futuro. No entanto, se 

der sequência aos estudos e desistir ou reprovar em alguma disciplina e não der 

prosseguimento ao curso, você ficará impedido de se matricular em qualquer curso futuro 

da ESPEN, nos próximos 60 dias, conforme Nota Orientativa Nº 03 - ESPEN, disponível no 

site www.espen.pr.gov.br, em Legislação. 

Se você não obtiver a nota mínima exigida na entrega do Trabalho de Conclusão de Curso- 

- TCC e decidir não solicitar a Reavaliação, será considerado desistência, mesmo tendo 

obtido nota em todas as disciplinas. 

 

Não perca essa oportunidade 

São poucas vagas destinadas aos servidores do Departamento Penitenciário. Aproveite 

essa oportunidade e vá até o final. Não desperdice essa chance de compartilhar 

conhecimento.  

Discuta, provoque, participe. 

Bons estudos!!!! 


