CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

ENTIDADE FORMADORA – CENTRO LUSO ITALIANO DE CONSERVAÇÃO E
RESTAURO SA
TIPOLOGIA – E-LEARNING
DURAÇÃO – O tempo estimado para a realização do curso é o indicado na respetiva
divulgação. Este pode variar de acordo com o interesse ou aprofundamento dos temas
pretendido por cada participante.
TEMPO DE REALIZAÇÃO – O curso estará disponível durante 30 dias após a data de
inscrição. Em caso de impedimento durante este período, o participante poderá
solicitar a alteração deste prazo de forma fundamentada.
HORÁRIO – On-line 24 horas.
MÉTODOS DE APRENDIZAGEM
O curso é realizado através de plataforma de e-learning, com acompanhamento
tutorial por técnico superior de conservação e restauro.
Após a inscrição é disponibilizado um Roteiro de Formação indicando o material
pedagógico de apoio, a sequência de estudo aconselhada e as atividades ou
consultas a realizar para a aprendizagem do tema.
Tem à sua disposição um Fórum no qual poderá trocar ideias e informações com os
demais participantes e com o seu tutor.
AVALIAÇÃO E CERTIFICADO
O curso é concluído com sucesso se o participante obtiver uma nota igual ou superior
a 50%. Neste caso, é atribuído um Certificado de Formação em E-learning, com a
informação do resultado obtido e das competências desenvolvidas.
REQUISITOS DE ACESSO
Este curso não tem requisitos prévios
REQUISITOS TÉCNICOS
Plataforma optimizada para Internet Explorer ou Google Chrome (noutros motores de
busca poderá haver alterações ao nível das configurações)
Adobe Acrobat Reader
Placa de som
Acesso de internet

MÉTODOS DE INSCRIÇÃO
Deverá efetuar a inscrição através do nosso site www.citaliarestauro.pt área
Formação, selecionando o curso e preenchendo o respectivo Formulário de PréInscrição. Pode ainda contactar os nossos serviços por e-mail geral@citaliarestauro.pt
Depois de recebermos a sua inscrição enviamos um e-mail de confirmação.
Os participantes serão aceites por ordem de inscrição.
Após o envio do comprovativo de pagamento para o e-mail geral@citaliarestauro.pt
enviamos um nome de utilizador e palavra passe para que possa ter acesso pleno ao
seu curso.
MÉTODOS DE PAGAMENTO
Quando efetuar a pré-inscrição deve selecionar o meio de pagamento que pretende utilizar:

Transferência, junto

com a confirmação da inscrição enviamos um e-mail com os dados

bancários completos. Seguidamente deve enviar o respetivo comprovativo de transferência. Receberá de
seguida os códigos de acesso.

Cartão de crédito, significa

que

poderá

fazer

o

pagamento

via

PAYPAL

pelos

sistemas PAYPAL/VISA/ MASTER CARD/AMERICAN EXPRESS de forma segura. ATENÇÃO: Todo o
processo de pagamento é realizado através da página Paypal, NÃO TEMOS ACESSO A
QUALQUER INFORMAÇÃO RELATIVA AOS SEUS DADOS.
Se escolher “pagar agora” pode realizar o pagamento de imediato. Se não escolher esta opção, no e-mail
de confirmação da inscrição enviamos um link para a página de pagamento.

Boleto bancário

(Brasil), caso escolha esta opção solicitamos, via e-mail, dados

complementares para preenchimento do boleto que é enviado via e-mail. Após confirmação do
pagamento enviamos os códigos de acesso ao curso.

