GOVERNO DO AMAZONAS
CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS
ESCOLA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – CETAM EAD

Curso de Formação Inicial e Continuada na Modalidade a Distância
- 1ª OFERTA 2021 O Governo do Estado do Amazonas, por meio do Centro de Educação Tecnológica do
Amazonas e da Escola de Educação Profissional a Distância – CETAM EAD realizará o
Lançamento no próximo dia 01.03.2021 do Novo Ambiente Virtual de aprendizagem - AVA
CETAM e na ocasião fará a abertura de inscrições para 05 cursos de Formação Inicial
Continuada – FIC, sendo essa a primeira oferta de 2021 com 3000 vagas;
1.1.

Cursos Ofertados:

Serão ofertados os seguintes cursos na modalidade EaD autoinstrucionais (sem tutoria):
CURSOS FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA
CURSO
Carga horária Número de Pré requisito
Vagas
Noções de Segurança na
45 horas
400
Ensino Médio
Web
completo

Início e
término
25.03 a
23.04.21

Noções de Gestão para
Empreendedores

45 horas

1000

25.03 a
23.04.21

Criação de formulário
Words ou Google
formulário

45 horas

400

1.2.

Ensino
Fundamental
completo
Ensino Médio
completo

25.03 a
23.04.21

E os seguintes cursos de EaD com tutoria:

CURSOS FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA
CURSO
Carga horária Número de Pré requisito
Vagas
Formação Continuada de
120 horas
600
Ensino
Tutores a Distância
Superior
completo
Criação e Organização de
120 horas
600
Ensino
Sala de Aula Online na
superior
Plataforma Moodle
completo

Início e
término
25.03 as
04.06.21
25.03 a
04.06.21

2. Procedimentos
Para os cursos autoinstrucionais o estudante deve ser capaz de gerenciar o seu processo
de aprendizagem de maneira autônoma;
Para garantir um bom aproveitamento, o estudante necessitará se organizar,
disponibilizando no mínimo, 2 (duas) horas diárias para estudo do material e realização das
atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem- AVA.

Os cursos com tutoria requerem o desenvolvimento de atividades práticas no Ambiente
Virtual de Aprendizagem AVA CETAM; o cursista será acompanhado por um Tutor
Orientador que realizará a facilitação pedagógica e a avaliação da aprendizagem,
esclarecendo dúvidas durante o curso.
No decorrer dos cursos serão aplicadas avaliações parciais de aprendizagem pelo AVA
CETAM - online.

3. Inscrições:
As inscrições acontecerão no dia 02 de março de 2021 no horário das 8h às 17h ou
enquanto houver vaga. Para EFETIVAR a inscrição o interessado deve:

1ª ETAPA:
a)

Acessar o site: https://cursos.cetam.am.gov.br

b)

Preencher o formulário de inscrição online.
2ª ETAPA:

a) Enviar através do seu e-mail pessoal, no período de 03 a 06 de março de 2021 para o
endereço de
e-mail inscricoesead@cetam.am.gov.br as seguintes cópias de documentos
✓ Comprovantes de escolaridade conforme o pré-requisito do curso em que se
inscreveu;
✓ RG;
✓ CPF;
✓ Número de telefone de contato;

4. INFORMAÇÕES GERAIS
a) As inscrições e o curso serão realizados totalmente online.
b) As listas de divulgação serão exclusivas pelo site http://cursos.cetam.am.gov.br
c) Os inscritos dentro do número de vagas e da lista de espera deverão enviar cópias dos
documentos, exclusivamente, via e-mail.
d) Após a inscrição, matricula só será efetivada se o candidato enviar todos os documentos
solicitados para o e-mail: inscricoesead@cetam.am.gov.br
e) Não serão aceitos documentos enviados após o dia 06 de março de 2021.
f) As vagas não efetivadas com o envio da documentação e a matricula serão destinadas a
candidatos inscritos no cadastro da lista de espera, conforme a ordem da inscrição, o
contato com os inscritos da lista de espera será realizado via e-mail.
g) O estudante que concluir o curso com aproveitamento mínimo de 6,0 (seis) pontos
receberá certificado expedido online pelo Centro de Educação Tecnológica do
Amazonas – CETAM.

CRONOGRAMA
EVENTO

DATA

Divulgação dos Cursos
Inscrição online
Recebimento dos e-mails com a
documentação dos estudantes
Divulgação da relação dos inscritos no site
do Cetam
Relação de chamada da lista de espera
Efetivação das turmas no AVA e envio
dos logins e senhas de acesso
Início dos cursos

01/03/21
02/03/2021
03 a 06/03/21
12/06/21
15 a 16/03/21
17 a 20.03/21
25.03.2021

Informações: informacoescetamead@cetam.am.gov.br/ 3878-7479

