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Regras para a participação remota no Curso 
 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
Computador ou smartphone com acesso Internet, com webcam interna ou externa, em local apropriado durante o período de 
acompanhamento do curso. 
O Zoom se ajusta a capacidade disponível do link Internet, porém para uma qualidade razoável no acompanhamento das 
aulas, em alta definição (HD), é recomendado que a velocidade de download da conexão seja de 1.2 Mbps ou maior. 
 

ACESSO AO ZOOM 
Os alunos inscritos no curso, receberão um e-mail com o link para acesso a sala do Zoom. A primeira vez que você clicar no 
link, será instalado um plugin em seu navegador e iniciada a sessão de vídeo. 
Na configuração padrão todos os alunos terão a câmera do microcomputador ativado e o microfone desativado. A desativação 
do som é necessária para evitar que ruídos locais interfiram na transmissão da aula para os demais alunos. 
O Zoom pode ser rodado em qualquer um dos navegadores atuais das plataformas Windows, Mac, iOS,  
Android, BlackBerry e Linux. 
Para smartphones Android e IOS há também os aplicativos que permitem uma melhor experiência no acompanhamento das 
aulas. Os aplicativos podem ser baixados pelas lojas Google Play e App Store. Para o acesso pelo aplicativo use o ID Meeting e 
a Senha fornecidos no e-mail de acesso enviado pela ABNT. 
 

DÚVIDAS E COMENTÁRIOS DURANTE AS AULAS 
As dúvidas e comentários deverão ser direcionados via CHAT, assim como eventuais problemas na recepção do som e da 
imagem. 
 
MATERIAL DIDÁTICO 
As informações para acesso ao material didático em versão digital serão fornecidas para você no e-mail de confirmação do 
curso. Será indicado o link para download da apostila e os dados de acesso à COLEÇÃO ABNT com as normas disponibilizadas 
no curso. 
 

EMISSÃO DO CERTIFICADO DE PRESENÇA 
A emissão do certificado de presença exige que você mantenha a webcam ativa durante o período do curso. O certificado de 
participação digital será enviado por e-mail. 
 

COMPARTILHAMENTO DA AULA 
Cada aluno inscrito tem direito ao acesso pessoal ao curso. O compartilhamento do acesso com outras pessoas, seja por meio 
de distribuição da imagem ou acompanhamento pelo mesmo monitor de vídeo ou smartphone, não é permitido e infringe os 
termos de contratação do curso. 
Se, no seu caso houver a necessidade de treinar simultaneamente mais de uma pessoa, entre em contato com a secretaria 
para verificar as condições de contratação específicas para treinamentos IN COMPANY. 
  
GRAVAÇÃO LOCAL 
A gravação local da aula não é permitida e será desabilitada por configuração padrão. 
 
PROBLEMAS NA CONEXÃO 
Caso ocorram problemas na sua ligação local com a INTERNET, que impeçam seu acompanhamento do curso, entre em 
contato com a secretaria para verificar a possibilidade de completar o acompanhamento em uma próxima turma.    
 
CÓDIGO DE CONDUTA 
O acesso remoto a uma aula, tal qual a aula presencial, exige uma conduta adequada do aluno para que o aproveitamento do 
curso seja o melhor para todos. O uso do CHAT deve ser restrito às finalidades de aprendizado e o comportamento no vídeo 
similar ao que se teria na sala de aula física. Em caso de abusos, poderá haver advertência e até o corte da conexão, bem 
como providências contratuais e legais. 
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Ficha de Inscrição – Cursos ABNT 

Por gentileza encaminhar a inscrição para o e-mail cursos@abnt.org.br  
 

Curso 
 

 

 

Local 
 

ONLINE (Ao Vivo) de São Paulo/SP 
 

Data do curso 
 

 

Dados do participante 

Nome para emissão 

do certificado 
 

Nome para crachá  

Sexo (   ) Feminino              (     ) Masculino 

Cargo/função  

RG. Nº  

Data de Nascimento  

CPF/MF  

Telefone  

Celular  

E-mail  

Observações  

Dados para faturamento 

Razão Social/Nome  

CNPJ/CPF-MF  

Insc. Estadual: Nº  

Insc. Municipal: Nº  

Associado à ABNT (    ) Sim                       (    ) Não 

Endereço Completo  

Bairro  

Cidade  

Estado  

CEP  

Pessoa para contato  

Telefone   

E-mail  

Forma de pagamento  Boleto  Cartão de crédito 

 

Observações 

 

Desconto de 15% para inscrições da  
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