
 

 

CURSO DE ELETRICISTA RESIDENCIAL E PREDIAL    

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

COMO FAZER ESSE CURSO? 

O curso é a distância, e por isso você poderá estudar no seu tempo e em qualquer lugar, 

ou seja, não haverá ninguém te pressionando a nada. 

Após fazer o pagamento, automaticamente todas  as aulas serão liberadas para você 

estudar e a apostila será enviada para a sua casa. 

OBS: A apostila demora entre 7 à 12 dias úteis para chegar em sua casa (prazo 

estipulado pelos correios). 

O CURSO DÁ DIREITO A CERTIFICADO? 

Sim! Mas para isso você terá que alcançar uma nota mínima (6 pontos) através de uma 

avaliação 

COMO SEREI AVALIADO (A)? 

Após sentir-se preparado você nos informa que deseja fazer à avaliação, mediante a isso 

enviaremos a prova para o seu email no dia e hora marcada em concordância entre você 

e a escola. Após enviarmos a prova você terá quatro horas para nos enviar de volta 

respondida por email. 

E SE EU NÃO PASSAR? 

Após 20 dias úteis você poderá solicitar outra avaliação ao se sentir preparado, caso não 

se sinta, solicite a segunda prova no tempo que quiser. 

Caso faça a segunda prova e não obtenha a nota mínima necessária para ser aprovado, 

as demais avaliações (a partir da terceira) serão enviadas novamente após 20 dias úteis 

mediante a sua solicitação, mas para isso você terá que pagar uma taxa de reenvio no 

valor de 20,00 reais devido cada prova ser elaborada de forma exclusiva para você. 

E SE EU PASSAR? 

Confirmaremos sua aprovação por email em até sete dias úteis, e após isso, enviaremos 

o certificado de conclusão válido em todo o território nacional em até 30 dias úteis, 

podendo assim compor o seu curriculum e até mesmo usar como horas complementares 

na faculdade ou prova de títulos. 

 

 

QUE NOTA DEVO TIRAR PARA SER APROVADO(A)? 

Nota mínima 06 pontos. 

 

E SE EU TIVER DÚVIDAS NO DECORRER DOS ESTUDOS? 

As dúvidas poderão ser tiradas através de email que iremos disponibilizar ao aluno de 

forma exclusiva para essa finalidade ou através do portal do aluno. Toda pergunta será 

respondida!! 



 

 

O QUE VOCÊ APRENDE NESSE CURSO? 

Nesse curso você aprenderá de maneira simples a fazer instalações elétricas em 

qualquer residência. Este conhecimento vai desde a instalação de uma simples lâmpada 

e tomadas a coisas mais avançadas como um quadro de distribuição por exemplo. 

 

POR QUANTO TEMPO TEREI ACESSO AO PORTAL DE ENSINO? 

O acesso ao portal de ensino é indeterminado! Com isso, mesmo após concluir o curso 

você continuará podendo assistir as aulas e acompanhar as atualizações quando houver. 

OBS: Após concluir o curso o aluno não terá mais o direito de tirar dúvidas com o 

professor no portal de ensino ou por email (somente através do canal). 

QUAL O VALOR DO CURSO? 

O curso completo custa 270,00 reais (Valor único). 

 

FORMAS DE PAGAMENTO! 

 

O pagamento pode ser feito por: 

 

Boleto (através do PagSeguro). 

Cartão de crédito (através do Pag Seguro). 

Depósito em conta. 

 

OBS: O pagamento com cartão de crédito pode ser parcelado em até 12 vezes 

 

OBS: Após fazer o pagamento por depósito em conta, favor nos enviar o comprovante 

do depósito juntamente com o comprovante de residência e o seu email para que 

possamos enviar a sua apostila o mais rápido possível e liberar o seu acesso em nosso 

portal de ensino (pagamentos com cartão ou boleto não será preciso). 

 

COMO SERÁ FEITO O ACESSO AO PORTAL DO ALUNO? 

 

O acesso será feito mediante login e senha 

 

OBS: A senha é escolhida pelo aluno. 

 

 

 

 



 

 

CURSO DE CÁLCULO E DIMENSIONAMENTO DE INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS RESIDENCIAIS 

COMO FAZER ESSE CURSO? 

O curso é a distância, e por isso você poderá estudar no seu tempo e em qualquer lugar, 

ou seja, não haverá ninguém te pressionando a nada. 

Após fazer o pagamento, automaticamente todas  as aulas serão liberadas para você 

estudar e a apostila disponibilizada para baixar. 

O CURSO DÁ DIREITO A CERTIFICADO? 

Sim! Mas para isso você terá que alcançar uma nota mínima (6 pontos) através de uma 

avaliação 

COMO SEREI AVALIADO (A)? 

Após sentir-se preparado você nos informa que deseja fazer à avaliação, mediante a isso 

enviaremos a prova para o seu email no dia e hora marcada em concordância entre você 

e a escola. Após enviarmos a prova você terá quatro horas para nos enviar de volta e 

respondida por email. 

E SE EU NÃO PASSAR? 

Após 20 dias úteis você poderá solicitar outra avaliação ao se sentir preparado, caso não 

se sinta, solicite a segunda prova no tempo que quiser. 

Caso faça a segunda prova e não obtenha a nota mínima necessária para ser aprovado, 

as demais avaliações (a partir da terceira) serão enviadas novamente após 20 dias úteis 

mediante a sua solicitação, mas para isso você terá que pagar uma taxa de reenvio no 

valor de 20,00 reais devido cada prova ser elaborada de forma exclusiva para você. 

E SE EU PASSAR? 

Confirmaremos sua aprovação por email, e após isso enviaremos o certificado de 

conclusão válido em todo o território nacional em até 30 dias úteis, podendo assim 

compor o seu curriculum e até mesmo usar como horas complementares na faculdade 

ou prova de títulos. 

   

QUE NOTA DEVO TIRAR PARA SER APROVADO(A)? 

Nota mínima 06 pontos. 

E SE EU TIVER DÚVIDAS NO DECORRER DOS ESTUDOS? 

As dúvidas poderão ser tiradas através de email que iremos disponibilizar ao aluno de 

forma exclusiva para essa finalidade ou através do portal do aluno. Toda pergunta será 

respondida!! 

 

 

 



 

 

O QUE VOCÊ APRENDE NESSE CURSO? 

Nesse curso você aprenderá a fazer levantamento de cargas, divisão de circuitos, 

escolher de forma correta os cabos, disjuntores, DRs, DPSs, além de aprender a calcular 

a queda de tensão de maneira simples e rápida. 

POR QUANTO TEMPO TEREI ACESSO AO PORTAL DE ENSINO? 

O acesso ao portal de ensino é indeterminado! Com isso, mesmo após concluir o curso 

você continuará podendo assistir as aulas e acompanhar as atualizações quando houver. 

OBS: Após concluir o curso o aluno não terá mais o direito de tirar dúvidas com o 

professor no portal de ensino ou por email (somente através do canal). 

 

QUAL O VALOR DO CURSO? 

O curso completo custa 150,00 reais (Valor único). 

 

FORMAS DE PAGAMENTO! 

 

O pagamento pode ser feito por: 

 

Boleto (através do PagSeguro). 

Cartão de crédito (através do Pag Seguro). 

Depósito em conta. 

 

OBS: O pagamento com cartão de crédito pode ser parcelado em até 12 vezes 

 

OBS: Após fazer o pagamento por depósito em conta, favor nos enviar o comprovante 

do depósito e o seu email para que possamos liberar o acesso em nosso portal 

(pagamentos com boleto ou cartão não será preciso). 

 

COMO SERÁ FEITO O ACESSO AO PORTAL DO ALUNO? 

 

O acesso será feito mediante login e senha. 

 

OBS: A senha é escolhida pelo aluno. 

 

 


