Orientações Didática ao Aluno
Canais de atendimento:
Contato Whatsapp: 88 9349-8517/88 94457345
E-mail: contato@superpreparadocursos.com.br
Nossos cursos:
Os cursos oferecidos em nosso site são cursos básicos e introdutórios, que têm por objetivo
ensinar ao aluno somente o conteúdo teórico sobre o assunto, através dos materiais indicados
nas aulas.
Como funciona:
O aluno poderá estudar todo conteúdo programático de cada um de nossos cursos online sem
pagar nada por estudar. Ao concluir o CURSO, fazer a avaliação final e se aprovado, PODERÁ
solicitar seu certificado de conclusão de curso.
Por que fazer CURSOS?
CONFIRA AS FINALIDADES DE UM CERTIFICADO:
Extensão universitária (horas extracurriculares, atividades extracurriculares, horas
complementares, atividades complementares)
Atividades Complementares para a Faculdade
Concursos públicos (mediante verificação do edital)
Provas de títulos (mediante verificação do edital)
Avaliações para promoções internas nas empresas
Gratificações adicionais conforme plano de carreira
Seleções de mestrado e doutorado
Enriquecer seu currículo (aumentando as chances de conseguir um bom emprego)
Avaliações de empresas em processos de recrutamento e seleção (aumentado as
chances de ocupar um cargo melhor)
Todos os Certificados emitidos pelo SUPERPREPARADO, poderão ser consultados por
Empresas, Instituições de Ensino,
Órgãos Públicos, Instituições empregadoras em geral a qualquer momento através do
código QR CODE impresso no certificado.
Isso dá segurança não só aos nossos alunos, mas ainda mais às Instituições que
podem verificar a procedência do nosso Certificado.
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Como iniciar um curso:
Passo 1: F
 azer cadastro no site pelo link CLIQUE AQUI . No cadastro deverá deverá
escolher um nome de usuário. O nome de usuário poderá ser seu nome e sobrenome,
tudo junto. Ou nome e ano.
Exemplos de usuários:
carlossousa
joanasilva
maria1987
luzia123876
Passo 2:  Preencher com seu e-mail
Passo 3: Escolher uma senha
Passo 4: Escolha o curso que desejar fazer
Nosso Atendimento:
Nosso atendimento é pessoal e não robotizado. Ou seja, respondemos, esclarecemos e
tiramos as dúvidas por meio de whatsapp, facebook e e-mail. E enviamos o certificado somente
quando confirmados os dados e outras informações que o aluno desejar no certificado. Nosso
canal de atendimento poderá ser utilizado para ajudar em redefinir senhas no cadastro.
Fazer Avaliação Final para Antecipar Certificado:
O aluno que antecipadamente, estudar e for aprovado, para solicitar o certificado de conclusão,
deverá preencher a declaração que estudou todo o conteúdo programático do(s) curso(s)
escolhido(s), pelo período anterior à avaliação pertinente às horas pelo mesmo estudadas.
Solicitar Certificado sem Fazer Avaliação Final
Só deverá solicitar o após realizar a Avaliação e for aprovado.
Certificado:
1. Para solicitar o certificado:
Pagar Taxa de R$ 24,90 para Confecção do Certificado. Após pagamento da taxa, entraremos
em contato por e-mail e/ou whatsapp para confirmação de dados e informações no certificado.
Após confirmados os dado, o certificado será enviado para seu e-mail no prazo de 24 horas.
2. Por que paga a taxa de R$ 24,90:
a) Porque seu certificado acompanha um código QR CODE que dá validade em todo o
Brasil;
b) Seu Certificado ficará registrado em uma página no site para ser consultadas por
pessoas, faculdades ou empresa que desejam certificar-se que você realizou o curso;
c) Seus dados estarão no certificado para comprovar que você é cadastrado no site que
realizou curso após aprovação;
d) O Certificado tem Frente e Verso;
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e) No certificado são colocados os dados da Empresa incluindo o CNPJ, assinatura do
coordenador e carimbo da empresa;
f) E suporte, caso faculdades e empresas desejarem certificar-se da realização do curso
por parte do aluno.
g) Certificado de acordo com a legislação vigente.
ATENÇÃO: O CERTIFICADO É OPCIONAL
3. Validação e Autenticação do Certificado
Todos os Certificados emitidos pelo SUPERPREPARADO, poderão ser consultados por
Empresas, Instituições de Ensino, Órgãos Públicos, Bancas Organizadoras de Concursos,
Instituições empregadoras em geral, a qualquer momento através do QR Code ou código de
autenticação que se encontra no certificado.Isso dá segurança não só aos nossos alunos, mas
ainda mais às Instituições que podem verificar a procedência do nosso Certificado.
Metodologia de curso:
O curso possui um conteúdo programático. A partir da programação do curso serão compostas
as aulas. Cada aula possui materiais para estudo e aprofundamento do assunto. No final de
cada aula existe uma atividade. No final do curso existe a avaliação final. Fica a critério do
aluno a forma de estudar e o tempo gasto em cada aula.
Materiais Utilizados para Estudo:
São disponibilizados materiais de estudos como artigos, vídeos do youtube, livros de domínios
públicos, … ATENÇÃO: Não são indicados Livros ou Materiais Físicos por se tratar de cursos a
distância.
Sobre autores dos materiais:
Alguns dos materiais não são de nossa autoria. Apenas indicamos para estudos. Todo material
em pdf, vídeos do youtube e sites de terceiros que foram colocados nos cursos e páginas
deverão ser dados os créditos aos devidos autores. Os vídeos do youtube indicados nos cursos
seguem a política do google. Daremos créditos aos autores de canal.
Nosso site como referências bibliográfias:
Nosso site é de cursos livres e constantemente é atualizado. Por isso, sugerimos que o aluno
não coloque nosso site como referências bibliográficas em monografias ou trabalhos
acadêmicos. No entanto, poderá fazer a referência para autores dos artigos ou outro material
indicado nos cursos.
Reconhecimento do Certificado:
Nossos Cursos estão classificados como “Cursos Online Livres” conforme o decreto
Presidencial N° 5.154, de 23 de julho de 2004. Assim, o Certificado Emitido é VÁLIDO EM
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TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO. Entenda um pouco sobre CURSOS que precisam de
Reconhecimento e CURSOS LIVRES:
Cursos EAD livres de formação continuada não precisam trazer o carimbo de
reconhecimento do MEC. Para você saber: o MEC é responsável pela fiscalização de
cursos de graduação e pós-graduação, enquanto as secretarias municipais e estaduais
ficam responsáveis por garantir o funcionamento dos cursos de nível infantil,
fundamental e médio. Quando se trata de cursos online livres com certificado, não há a
necessidade de reconhecimento do MEC. Os cursos livres têm como Base Legal o
Decreto Presidencial N° 5.154, de 23 de julho de 2004.
O Curso livre à distância é uma modalidade de educação não-formal de duração variável,
destinada a proporcionar aos estudantes e trabalhadores conhecimentos que lhe permitam
profissionalizar-se, qualificar-se e atualizar-se para o trabalho. A Constituição Federal em seu
Artigo 205/CF, “caput”, prevê que a educação é direito de todos e será incentivada pela
sociedade.
Tal prática é defendida também pelo Artigo 206/CF que prevê que o ensino será ministrado
com base em alguns princípios e em seu inciso II: “a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar
e divulgar pensamentos, a arte e o saber”.
Curso Livre – Lei nº 9.394/96 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional passou a integrar a
modalidade de Educação Profissional.
Educação Profissional, é a modalidade de educação não-formal de duração variável, destinada
a proporcionar aos estudantes e trabalhadores conhecimentos que lhe permitam
profissionalizar-se, qualificar-se e atualizar-se para o trabalho.
Conforme a Lei nº. 9394/96, o Decreto nº. 5.154/04 e a Deliberação CEE 14/97 (Indicação CEE
14/97) citam que os cursos chamados “Livres” não necessitam de prévia autorização para
funcionamento nem de posterior reconhecimento do Conselho de Educação competente.
Não existe legislação específica que regulamente estes cursos, por isto, os cursos livres não
são passíveis de regulação por parte do Ministério da Educação (MEC). Não havendo
exigência de escolaridade anterior.
A categoria Curso Livre atende a população com objetivo de oferecer profissionalização rápida
para diversas áreas de atuação no mercado de trabalho.
Livre significa que não existe a obrigatoriedade de: carga horária podendo variar entre algumas
horas ou vários meses de duração, disciplinas, tempo de duração e diploma anterior.
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Desse modo, a oferta desses cursos não depende de atos autorizativos por parte do (MEC),
quais sejam: credenciamento institucional, autorização e reconhecimento de curso.
Esses Certificados têm validade legal para diversos fins.
A jurisprudência do Conselho Nacional de Educação tem sido no sentido de declarar-lhes a
equivalência, de acordo com regras amplas e flexíveis.
As pessoas que fazem os nossos Cursos Livres, qualificam-se mais em suas profissões,
superam os concorrentes, são promovidos em suas empresas, e os que estão desempregados,
preparam-se para o mercado de trabalho e conseguem rapidamente um novo emprego.
A categoria Curso Livre atende a população com objetivo de oferecer profissionalização rápida
para diversas áreas de atuação no mercado de trabalho, ex: Informática, Atendimento,
Secretariado, Webdesign, Segurança, Idiomas, Culinária, Corte & Costura, Estética, Beleza,
etc.
Livre significa que não existe a obrigatoriedade de: carga horária podendo variar entre algumas
horas ou vários meses de duração, disciplinas, tempo de duração e diploma anterior.
Desse modo, a oferta desses cursos não depende de atos autorizativos por parte deste
Ministério, quais sejam: credenciamento institucional, autorização e reconhecimento de curso.
Perguntas Frequentes
a) Preciso pagar algo para fazer algum curso?
Não, TODOS os cursos disponíveis no portal são 100% gratuitos. Para fazer qualquer um de
nossos cursos, basta você estar cadastrado no site e fazer a matrícula no curso desejado.
b) Os cursos têm alguma mensalidade?
Não. Conforme já informado acima, TODOS os cursos disponíveis em nosso site são
totalmente gratuitos, incluindo a avaliação. Apenas o CERTIFICADO que é OPCIONAL e é
cobrada uma taxa administrativa para confecção e emissão do certificado.
c) Posso fazer dois ou mais cursos ao mesmo tempo?
Sim, cada curso tem um andamento próprio, independente de outros cursos. Você pode fazer
quantos cursos desejar ao mesmo tempo.
c) Por que o Certificado não é Gratuito, como os Cursos e Provas?
O certificado de aproveitamento dos cursos é opcional, e os alunos que desejam solicitá-lo,
devem efetuar o pagamento da taxa, que cobre as despesas administrativas do portal.
d) Se me matricular em algum curso sou obrigado a solicitar o certificado?
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Não. Nós não bloqueamos ou restringimos o acesso de alunos que não solicitaram o
certificado. O certificado é opcional e o aluno pode se inscrever em quantos cursos desejar,
estudar à vontade, mesmo não tendo interesse em solicitar o certificado de todos ou de
nenhum.
e) Desejo solicitar o Certificado dos cursos que estou estudando, como faço?
Para retirar seu Certificado de conclusão é muito simples. Basta estar matriculado no curso
desejado e solicitar a avaliação. Após concluir a avaliação e obter a média mínima de 60%
acesse a página OBTER CERTIFICADO.
f) Como recebo o certificado de conclusão?
Assim que confirmado o pagamento da taxa, será enviado para seu E-MAIL o certificado.
g) Se eu não quiser solicitar o certificado logo que acabo de estudar o curso, posso
deixar para mais tarde?
Sim, não há um prazo máximo ou mínimo para solicitar o certificado. Os dados do aluno ficam
armazenados no sistema, portanto o aluno pode solicitar, se quiser, o certificado quando achar
mais conveniente.
h) É possível imprimir o certificado?
Sim. O Certificado é enviado em PDF.
i) O certificado é válido para contar como horas extracurriculares na minha faculdade? É
aceito em Concursos Públicos?
Sim, você pode utilizar o certificado para completar horas extracurriculares na Faculdade,
preencher exigências em Concursos Públicos, participar de Progressão Funcional, Provas de
Título, ou até mesmo para subir de cargo na sua empresa.

Bons Estudos!
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