72ª Reunião Anual SBPC
Setembro a Dezembro de 2020

Normas de matrícula em WEBMinicurso
1 - Datas das aulas / Prazos de matrícula /Carga horária
Serão realizadas quatro turmas diferentes de WEBMinicursos, em períodos diferentes. Em cada turma serão oferecidos temas
inéditos e alguns que se repetirão, em vista do alto interesse do público. A lista de WEBMinicursos de cada turma será aberta para
matrículas à medida que houver o encerramento das aulas da turma anterior.
Tabela 1 – Turmas e datas

Turma

Período para assistir as 6 horas
de videoaulas gravadas (em
qualquer dia e horário, dentro do
período abaixo)

Prazo de matrícula e pagamento da
taxa

1 finalizada 12 de agosto a 03 de setembro
2 finalizada 11 de setembro a 05 de outubro
3 finalizada 16 de outubro a 05 de novembro

4

20 a 30 de novembro

A aula ao vivo será agendada pela SBPC,
em um dos dias a seguir, com 2 horas de
duração.

31 de agosto a 08 de setembro
05 a 13 de outubro
02 a 10 de novembro

Verifique na Tabela 2 a data específica para
você assistir a aula ao vivo.
09, 10 ou 11 de setembro
14, 15 ou 16 de outubro
11, 12 ou 13 de novembro

30 de novembro a 08 de dezembro

09, 10 ou 11 de dezembro

Tabela 2 – Data e horário para assistir a quarta aula ao vivo
Turma 4 - Data e horário para assistir a quarta aula - ao vivo

Data

Das 09h às 11h

09 de dezembro
10 de dezembro

WEBMinicurso nº 38

WEBMinicurso nº 39
WEBMinicurso nº 41

WEBMinicurso nº 42 (cancelado)

WEBMinicurso nº 43

Turma 3 - Data e horário para assistir a quarta aula - ao vivo
Das 10h às 12h
Das 14h às 16h
WEBMinicurso nº 32 (Cancelado)
WEBMinicurso nº 33
WEBMinicurso nº 34
WEBMinicurso nº 35

13 de novembro

Data
09 de setembro
10 de setembro
11 de setembro

Das 14h às 16h

WEBMinicurso nº 40

11 de dezembro

Data
11 de novembro
12 de novembro

Das 10h às 12h

WEBMinicurso nº 36

WEBMinicurso nº 37

Turma 1 (finalizada) - Data e horário da quarta aula - ao vivo
Das 11h às 13h
Das 14h às 16h
Das 17h às 19h
WEBMinicurso nº 25
WEBMinicurso nº 19
WEBMinicurso nº 21
WEBMinicurso nº 22
WEBMinicurso nº 23
WEBMinicurso nº 24
WEBMinicurso nº 20

Turma 2 - Data e horário para assistir a quarta aula - ao vivo
Data
Das 10h às 12h
Das 14h às 16h
14 de outubro
WEBMinicurso nº 26
WEBMinicurso nº 27
15 de outubro
WEBMinicurso nº 28
WEBMinicurso nº 29 (Cancelado)
16 de outubro
WEBMinicurso nº 30
WEBMinicurso nº 31

2 - Quantidade de WEBMinicursos por pessoa / Taxa de matrícula
2.1 - Cada inscrito poderá se matricular em até três WEBMinicursos por turma.
2.2 - O pagamento da taxa poderá ser feito de acordo com os prazos vigentes no item 1, separados por turmas. Não será possível
transferir um pagamento feito de uma turma para outra, ou seja: ao fazer sua escolha tenha certeza de que poderá assistir o(s)
WEBMinicurso(s) que optar, pois caso desista ou tenha algum impedimento não será possível transferir o pagamento de uma
turma para outra e não haverá devolução da taxa.
2.3 - Quem ainda não é sócio(a) da SBPC poderá fazer seu cadastro antes de fazer a matrícula e usufruir do desconto na taxa.
Associe-se, pois além de integrar o importante quadro de associados da SBPC, você contribuirá para o progresso da ciência e da
educação do Brasil! Faça parte da SBPC e junte-se a milhares de cientistas, estudantes, pesquisadores, professores e amigos da
ciência que buscam representatividade e o desenvolvimento do país. A associação é opcional. Mais informações sobre a SBPC e
a associação estão disponíveis no site http://portal.sbpcnet.org.br/socios/associe-se/. Atenção: Para usufruir do desconto na
taxa de matrícula é essencial que a opção de associação seja feita com antecedência e tenha o pagamento da anuidade
de sócio quitado.
Tabela 3 –Taxa de matrícula
Quantidade de matrículas

Valores para sócios quites da SBPC

Valores para não sócios

1 WEBMinicurso

R$ 20,00

R$ 30,00

2 WEBMinicursos

R$ 35,00

R$ 50,00

3 WEBMinicursos

R$ 50,00

R$ 70,00
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3 - Observações importantes
3.1 - As videoaulas gravadas serão transmitidas pela plataforma Moodle e a aula ao vivo pelo Zoom. O aluno deverá acessar todas
as videoaulas pelo Módulo dos Inscritos.
Como acessar as aulas
Basta acessar o Módulo dos Inscritos.com o login (que é o seu e-mail) e a senha que você cadastrou na sua Ficha de
Inscrição.
Dentro do Módulo estará disponível o link para seu acesso ao Moodle (utilize o mesmo login e senha).
Na data agendada para a aula ao vivo o acesso para o Zoom estará divulgado no Moodle (na mesma página das aulas
gravadas).
3.2 - O controle de presença é automático e não estará visível na tela das videoaulas. Você poderá rever as videoaulas quantas
vezes quiser. Atenção: o controle de presença na aula ao vivo também é automático. Ao entrar na sala, preencha seu NOME
COMPLETO e e-mail utilizado na inscrição. Utilize o CHAT para interagir e o recurso Q&A enviar questões aos palestrantes.
O CHAT não será utilizado para controle de presença.
3.3 - As dúvidas em relação às videoaulas devem ser enviadas pelo fórum do Moodle até 2 dias antes da aula ao vivo. Não deixe
para tirar suas dúvidas somente na aula ao vivo, pois se houver muitas questões o tempo de live pode ser insuficiente para
esclarecer a todos.
3.4 - O certificado de participação no WEBMinicurso só será emitido aos alunos que assistirem as 6 horas de videoaulas e as 2
horas de aula ao vivo. A carga horária total será 8 horas e somente será emitido o certificado para quem assistir 100% das
aulas.
3.5 - As vagas serão limitadas e preenchidas de acordo com a ordem de pagamento da taxa. O prazo final de matrícula será
antecipado, caso as vagas se esgotem.
3.6 - Antes de escolher um WEBMinicurso, observe os pré-requisitos obrigatórios (disponíveis na Lista de WEBMinicursos) e, caso
não possa atendê-los, escolha outro.
3.7 - O conteúdo de cada WEBMinicurso oferecido é de total responsabilidade dos ministrantes, incluindo a descrição da ementa
e público alvo divulgado.
3.8 – A aula ao vivo será gravada e disponibilizada no Moodle por 7 dias corridos, porém não contabilizará presença para quem
assistir depois e sua visualização posterior não dará direito ao certificado.
4 - Como fazer a matrícula
4.1 - Acesse a Lista de WEBMinicursos no link http://reunioessbpc.org.br/72ra/lista_mc.php ou no Módulo dos Inscritos.
4.2 - Consulte a descrição dos WEBMinicursos e verifique se há vagas disponíveis (se estiver “lotado” haverá uma sinalização).
4.3 - Certifique-se de que você atende aos pré-requisitos (se houver).
4.4 - Escolha suas opções, de 1, 2 ou 3 WEBMinicursos, processe com a matrícula e efetue o pagamento da taxa.
4.5 - Obs.: O sistema disponibilizará as formas de pagamento: boleto bancário (que poderá ser quitado em qualquer banco) ou
cartão de crédito. O prazo de pagamento da taxa de matrícula será de um dia após a escolha do(s) WEBMinicurso(s). Se o
boleto bancário não abrir na tela ou se o pagamento online não se completar no ato da matrícula, o acesso ao pagamento
estará disponível no Módulo dos Inscritos, porém o vencimento não será renovado.
4.6 - Atenção: caso o pagamento não seja feito dentro prazo, a escolha do(s) WEBMinicurso(s) será cancelada e a vaga será
liberada para outra pessoa escolher. Portanto, ao finalizar sua matrícula, pague a taxa imediatamente para não perder sua
vaga.
4.7 - A matrícula será concluída, automaticamente, em até três dias úteis após o pagamento. Acompanhe no Módulo dos Inscritos.
4.8 - Importante: Após finalizar sua matrícula e pagar a taxa, não será permitido trocar de WEBMinicurso e nem se inscrever
em mais algum, caso você tenha escolhido apenas uma ou duas opções. Portanto, escolha seu(s) WEBMinicurso(s)
com cautela e certifique-se de que é(são) a(s) escolha(s) certa(s).
4.9 O recibo do seu pagamento ficará disponível no Módulo dos Inscritos.
5 - Certificado
5.1 – Somente terá direito ao certificado quem estiver matriculado e assistir a todas as 6h de videoaulas e 2h de aula ao vivo,
totalizando a carga horária obrigatória do WEBMinicurso (8 horas). Obs.: Quem assistir apenas a gravação da live (que será
disponibilizada no Moodle), sem ter participado da aula ao vivo NÃO terá direito ao certificado.
5.2 - Para os alunos que tiverem frequência de 100% será emitido o certificado online de frequência no WEBMinicurso, em arquivo
PDF, cujo acesso deverá ser feito pelo próprio inscrito nosite: https://reunioes.sbpcnet.org.br/certificados/certificados.php
5.3 - A SBPC não fará a impressão em papel e nem o envio do certificado por e-mail.
5.4 - Caso existam minutos excedentes no tempo das aulas gravadas ou da aula ao vivo, os minutos extras não serão somados à
carga horária do certificado.
5.5 - O acesso ao certificado online deverá ser feito pelo próprio inscrito, a partir dos prazos abaixo, de acordo com a turma.
Tabela 4 – Prazo de expedição do certificado
Turma Acessar o certificado a partir de
1
25 de setembro
2
23 de outubro
3
20 de novembro
4
20 de dezembro

