
 

REGULAMENTO  
Curso autoinstrucional a distância: 

“Educando para boas escolhas online” 
 

Turma oferecida por Netflix – 2018 
 

OBJETIVO: O curso de formação a distância sobre uso seguro, responsável e consciente             
da Internet: “Educando para boas escolhas on-line”, criado pela SaferNet Brasil com apoio             
do Google, oferece um conjunto de materiais de referência para familiarizar educadores            
com o tema para subsidiar a incorporação da temática nos projetos políticos pedagógicos, e              
como tema transversal no currículo escolar, em sintonia com o previsto no Art. 26 do Marco                
Civil da Internet (Lei nº 12.965/14), nas competências gerais da Base Nacional Comum             
Curricular, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação em Direitos Humanos e no            
Programa Nacional de enfrentamento ao bullying e cyberbullying. Busca compartilhar          
estratégias pedagógicas e orientações sobre como reportar casos de violações de direitos            
on-line, em complemento às demais formações que contemplam os aspectos instrumentais           
e didáticos do uso das tecnologias digitais nas escolas. O curso está estruturado em quatro               
módulos que englobam: 1) Direitos e deveres on-line; 2) Cyberbullying, 3)Sexualidades           
on-line e 4) Segurança digital. 
 
PÚBLICO ALVO: Esta turma, oferecida com apoio da Netflix, é aberta para professores,             
coordenadores e dirigentes de escolas públicas e privadas e profissionais da educação em             
formação inicial. Também são bem-vindos profissionais vinculados ao Sistema de Garantia           
dos Direitos de Crianças e Adolescentes (Conselhos Tutelares, Conselhos de Direitos,           
CRAS, CREAS e afins), profissionais da área de saúde que atuem com crianças e              
adolescentes, profissionais de Organizações Não Governamentais que atuem diretamente         
na área da educação ou com formação de professores e/ou alunos. 
 
NÚMERO DE VAGAS: 500 vagas 
 
PREENCHIMENTO DE VAGAS: Haverá, inicialmente, prioridade para as matrículas de          
educadores da rede pública, com reserva de 50% das vagas (250 vagas). Caso não haja               
inscritos suficientes para essa proporção, as inscrições serão aceitas sem diferencial, por            
ordem de registro. 
 
Observação: Sugerimos que educadores da rede pública das Cidades / Estados nos quais             
a oferta está sendo realizada em cooperação com as respectivas Secretarias de Educação             
busquem o contato diretamente com a Secretaria para inscrição em turmas específicas que             
facilitarão a certificação em acordo com as diretrizes específicas de cada órgão. Em 2018              
há turmas em andamento em cooperação com: Secretaria da Educação do Estado de São              
Paulo (acessível em https://goo.gl/bMMokn); Secretaria de Educação do Estado do Espírito           
Santo (acessível em: https://goo.gl/Yycx1u; Secretaria Municipal de Educação de Curitiba          
(acessível em: https://goo.gl/qBLpyN); Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais          
(em breve); Secretaria Estadual de Educação da Paraíba (em breve). 
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INSCRIÇÃO: Os interessados em participar do curso deverão realizar inscrição através do            
site: http://www.safernet.org.br/site/ead , registrando o interesse no formulário específico. As          
inscrições estarão abertas entre os dias 05 de Outubro de 2018 e 10 de Outubro de 2018,                 
podendo encerrar quando o número de vagas esgotar ou ser prorrogado pelos            
organizadores. 
 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 15 de Outubro de 2018 a 15 de Dezembro de 2018. Os               
inscritos que não concluírem as atividades do curso até a data do encerramento não terão               
certificado de conclusão, mas apenas o de participação, proporcional às atividades           
concluídas. 
 
MATRÍCULA: Para efetivação da matrícula será necessário que o inscrito responda ao            
e-mail de confirmação que será encaminhado pelos organizadores do curso para o contato             
indicado na inscrição. 
 
DURAÇÃO: O curso tem carga horária de 40 (quarenta) horas, divididas em quatro módulos              
com 10 (dez) horas cada. O curso será oferecido na modalidade a distância e em               
formato de estudos autônomos (sem tutoria, interação ou mediação), sendo de           
responsabilidade de cada aluno a administração de seu tempo. A plataforma de            
educação a distância da SaferNet ficará aberta durante o período de realização. 
 
CERTIFICADO: O participante terá direito ao certificado de participação no curso, desde            
que conclua todas as atividades e ao menos 60% de acerto no total das avaliações               
objetivas. Cada módulo possui 3 (três) blocos de avaliações objetivas com 5 (cinco)             
questões cada. É possível realizar até 3 tentativas em cada teste e apenas a maior nota                
será considerada para a avaliação final. O Certificado será emitido pela SaferNet Brasil com              
o total da carga horária do Curso. Os inscritos que não concluírem as atividades do curso                
até a data do encerramento não terão certificado de conclusão, mas apenas o de              
participação, proporcional às atividades concluídas com sucesso. 
 
PLATAFORMA: Esta turma do curso será oferecida através da plataforma de educação a             
distância da SaferNet, acessível a partir do botão “Entrar” do site:           
http://www.safernet.org.br/site/ead Para eventuais dúvidas técnicas de acesso á plataforma         
ou dúvidas sobre as atividades do curso, basta entrar em contato através do e-mail:              
ead@safernet.org.br A SaferNet não poderá dar suporte técnico relacionado a problemas           
nos equipamentos utilizados pelos cursistas ou problemas de conexão à Internet, mas            
apenas para questões de conteúdo ou falhas na plataforma que hospeda o curso. 
 
DESISTÊNCIAS E CANCELAMENTOS DA MATRÍCULA: Em caso de desistência do          
curso, o aluno deverá solicitar o cancelamento da matrícula em até a data de início das                
atividades, dia 10 de Outubro de 2018, para que sua vaga possa ser destinada a outro/a                
interessado/a. Caso o aluno tenha efetivado sua matrícula e não compareça (sem solicitar o              
cancelamento da matrícula) ficará impedido de participar de outros cursos da SaferNet,            
presenciais ou on-line, por 6 meses. 
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