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TERMO DE ADESÃO AO CURSO LIVRE REALIZADO A DISTÂNCIA 

A FUNDAÇÃO DEMÓCRITO ROCHA (FDR), com sede na Av. Aguanambi nº 282 A, 
Joaquim Távora, Fortaleza-CE, CEP 60.055-402, inscrita no CNPJ Nº 07.663.719/0001-51, 
presta o seguinte TERMO DE ADESÃO de serviços educacionais, o qual o aluno declara ter 
pleno e amplo conhecimento do termo assumido, aceitando as condições: 

 A FDR presta ao aluno os serviços de Ensino a Distância (EaD) mediante o CURSO LIVRE 

(capacitação e/ou aperfeiçoamento) com acesso aos conteúdos didáticos no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA), sem tutoria. O curso é realizado na modalidade à distância 

e gratuito. 

 Os cursos livres não necessitam de reconhecimento do MEC e são regulamentados como 

formação inicial e continuada na Lei n°. 9394/96 e no Decreto n° 5154/04. 

 A inscrição no curso será realizada no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): 

ava.fdr.org.br. Após realizada a inscrição o aluno receberá um e-mail de confirmação e 

assim já poderá acessar o curso. 

 Para realizar a inscrição, dentre outros dados, é obrigatório o aluno ter uma conta de e-mail 

ativa e informar o  número do CPF. 

 Confirmada a inscrição, o aluno terá acesso ao conteúdo didático do curso no AVA, tendo o 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias para finalizar o curso com a realização da prova 

online. 

 É de responsabilidade do aluno a veracidade dos dados informados na ficha de inscrição. 

 Feita a inscrição, o aluno será responsável pela correta utilização do “Usuário” e pelo 

manuseio de senha, que é de  uso pessoal e intransferível. 

 Quaisquer utilizações indevidas no AVA do aluno, feita por terceiros, a qual tenha acesso 

ao usuário e senha, é de  total responsabilidade do aluno. 

 É responsabilidade da FDR disponibilizar orientações e material didático que possibilitem a 

aprendizagem do aluno e a emissão de certificado online mediante aprovação. 

 Compõe o material didático do curso: fascículos e/ou videoaulas. 

 É responsabilidade do aluno o acesso ao material de apoio à aprendizagem no (AVA), 

sendo os requisitos mínimos de acesso: ter acesso ao microcomputador e softwares com 

conexão à internet, utilizar preferencialmente o navegador Google Chrome ou Mozila 

Firefox na versão mais recente como também a instalação de Plug-in Adobe Reader Flash 

Player e instalação do Codecs de vídeo. 

 A FDR não se responsabiliza por quaisquer problemas técnicos de acesso à Internet ou por 

problemas de desempenho do provedor do aluno, bem como as suas configurações da 

rede interna. Não se responsabiliza também pela interrupção dos serviços em caso de falta 

de fornecimento de energia elétrica para o sistema de seu provedor de acesso, falhas nos 

sistemas de transmissão de acesso á internet ou de qualquer ação de terceiros que 

impeçam a prestação de serviço. 

 Será realizada uma prova online, com 2(duas) tentativas com tempo livre, e ficará 

registrada a nota mais alta das tentativas. A cada tentativa é uma prova diferente. A prova 

online é composta de 20 questões objetivas, com 4 opções, sendo apenas uma opção 

correta. Para aprovação, o aluno deverá obter nota igual ou superior a 6.0 (seis) na prova 

online. 

 Após aprovação, o certificado sempre estará disponível no AVA para impressão pelo aluno. 

Por ser um curso Livre e cada aluno escolher o seu ritmo de estudos dentro do período 

estipulado, no certificado não consta o período do curso. 


