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1. INSCRIÇÕES   

As inscrições para os cursos do Instituto Adelina são feitas pelo site: 

https://www.sympla.com.br/adelina onde o aluno seleciona a quantidade de 

ingressos e preenche um cadastro;  

Tem a opção de pagar com cartão de crédito podendo parcelar em até 12 vezes, ou 

boleto bancário até 5 dias antes do encerramento das inscrições.  

Durante o período do curso é possível se inscrever fazendo depósito ou 

transferência bancária e encaminhar o comprovante junto com os seguintes dados: 

nome completo, CPF, Endereço, telefone e profissão por email ou whatsapp. 

2. DESCONTOS E BOLSAS  

Oferecemos também bolsas integrais para professores da rede pública de ensino, 

mediante a envio de dados e comprovante de docência de qualquer grau de ensino;  

O professor poderá solicitar uma bolsa por semestre;  

Os cursos possuem um limite de 5 bolsas integrais por curso;  

Oferecemos desconto de 20% para professores da rede particular;  

 Em outras situações, o interessado, pode preencher um formulário para solicitação 

de bolsa que será analisado, caso as vagas de professores não forem preenchidas.  

*importante: solicitação de bolsas e descontos podem ser feitas através dos nossos 

e-mails.  

3. AULAS  

As aulas são online e ao vivo por meio da plataforma ZOOM, o link para acessar a 

sala será encaminhado por e-mail no dia anterior a cada aula;  

O aluno pode se cadastrar gratuitamente pelo App Zoom ou pelo site www.zoom.us 

e poderá acompanhar as aulas do celular, tablet ou computador.  

As aulas gravadas podem ser acessadas com login e senha individual pelo 

www.sympla.com.br 

Orientações para aula  

Entre na sala 10 min antes para garantir que seu acesso à plataforma seja feito com 

sucesso e dentro do horário.  

 Identifique-se! Coloque o seu nome completo no momento do cadastro para 

acesso à sala de reunião, assim saberemos quem está presente neste encontro;  

Teste sua conexão garantindo que seu áudio e vídeo estejam 100%;  



Desligue sua câmera de vídeo para melhor estabilidade da transmissão e coloque o 

seu microfone no mudo sempre que não estiver falando.  

 Durante a aula será possível fazer perguntas. Caso queira, utilize o chat do Zoom; 

Importante que esteja num ambiente silencioso para evitar ruídos no momento em 

que o seu microfone for aberto;  

Utilize fone de ouvido, pois ele melhora a qualidade do som e minimiza os ruídos 

externos quando estiver com o seu microfone aberto.  

3. GRAVAÇÕES DAS AULAS E MATERIAIS  

O Instituto Adelina garante disponibilizar as gravações das aulas e qualquer outro 

material encaminhado pelo professor dentro do período do curso e 15 dias após seu 

término.  

Ressaltando que fica a critério de cada professor compartilhar ou não slides, textos 

e materiais complementares, assim como a forma de distribuição (e-mail, DRIVE 

etc.).  

A gravação da aula será encaminhada automaticamente para quem não pode estar 

presente no encontro;  

Quem tiver problemas de conexão, quiser rever, ou precisar da gravação por algum 

outro motivo, precisa solicitar por e-mail especificando o curso e a aula;  

O link de acesso a gravação fica disponível para visualização durante 7 dias, 

expirando este prazo o aluno pode solicitar um novo link;  

Não é permitido fazer download da gravação da aula;  

As gravações e materiais são para uso pessoal e intransferível, sendo proibida sua 

distribuição, venda, rateio, compartilhamento ou redistribuição por qualquer 

modalidade, tais como, mas não limitado a cópia reprográfica, disponibilização a 

terceiros por meio de sites de rateio, e-mail, grupos de WhatsApp/Telegram, 

bibliotecas virtuais, pastas compartilhadas, etc;  

O conteúdo das aulas é responsabilidade e propriedade exclusiva do(a) professor(a), 

estando protegido pela legislação de direitos autorais. Para utilização do material, o 

interessado deverá solicitar a devida autorização do autor ou de seu representante. 

Em caso de violação de direitos autorais, o infrator estará sujeito às penalidades 

previstas em lei. *importante: Após o término do curso, o aluno tem o prazo de 15 

dias para solicitar o envio de gravações e/ou materiais. Após este prazo o conteúdo 

não estará mais disponível para envio e consulta.  

4. AVALIAÇÃO 

 Ao término de cada curso é encaminhado por e-mail uma avaliação de satisfação 

através da plataforma Google Forms.  



São 9 questões sobre o conteúdo do curso, plataforma, professores, organização, 

interesses e opiniões. 4 

*Importante: o instituto busca cada vez mais aperfeiçoar seu atendimento, por isso, 

não deixe de responder esta avaliação, sua opinião é muito importante para nós.  

6. CERTIFICADO  

O certificado do curso será encaminhado por e-mail um dia após o término do 

curso. O certificado contém nome do participante, nome do curso, nome do 

professor, período e carga horaria, havendo a necessidade de acréscimo de 

qualquer outro dado no certificado, o participante deve solicitar por e-mail.  

7. DIVULGAÇÃO  

O Adelina Instituto utiliza várias plataformas para divulgação de seus cursos e 

programação, uma delas é através de grupos de transmissão no WhatsApp, para 

receber nossas informações mantenha nosso número salvo na sua agenda 11 9 

4812 3175. 8.  

CONTATO E REDES  

Adelina Instituto site: adelina.org.br  

Inscrições nos cursos: https://www.sympla.com.br/adelina  

Instagram: @adelinainstituto  

Facebook: https://www.facebook.com/adelinainstituto/  

Youtube: https://www.youtube.com/c/AdelinaInstituto  

Linkedin: Adelina Instituto  

Email: oi@adelina.org.br gabriela@adelina.com.br lmarin@adelina.org.br  

Whatsapp: 11 94812 3175  

Qualquer dúvida estamos à disposição. 

https://www.sympla.com.br/adelina
https://www.youtube.com/c/AdelinaInstituto

