MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO
Curso Especial Básico de Navios-tanque Petroleiro e para Produtos Químicos (EBPQ) – Turmas 1 e
2/21 – Modalidade online
1. INSTRUÇÕES PARA O ACESSO AO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA)
Publica-se abaixo, as instruções de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para os
candidatos selecionados para Curso Especial Básico de Navios-Tanque Petroleiro e para Produtos Químicos
(EBPQ) – Turmas 1 e 2/2021 - que será realizado, no período de 14 à 18/06/21, na modalidade online:
a) o curso será ministrado através da plataforma Zoom cuja o link de acesso será posteriormente
enviado, via aplicativo WhatsApp e /ou e-mail, para cada aluno com base nos dados constantes da Ficha de
Inscrição do Candidato;
b) essas mesmas ferramentas (WhatsApp e/ou e-mail) serão empregadas para o envio de apostilas;
demais materiais didáticos; e para comunicação direta com o Coordenador do curso servindo como
instrumento facilitador do processo ensino aprendizagem; e
c) o aluno deverá cumprir a carga horária do curso sendo OBRIGATÓRIA sua presença em TODAS as
aulas virtuais, ao vivo, nos dias e horários pré estabelecidos.
2. PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL DO CURSO
Data: 14 à 18 de junho de 2021.
Horário: 8h00 ÀS 17h30.
Local: o curso será realizado na modalidade virtual em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) sendo
coordenado pela Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP).
3. ORIENTAÇÃO AOS CANDIDATOS
a) O aluno deverá possuir meios para acessar as aulas online, como, internet e computador com
webcam.
Configurações mínimas, do computador, para o aluno assistir as aulas online:
- Computador com processador de pelo menos 1.8Ghz e 1GB de memória RAM (recomendamos
processadores de 2Ghz e 2GB de memória RAM);
- Conexão de Internet banda larga com ao menos 5Mb de velocidade (Acesso à Internet via 3G não é
recomendado, pois essa tecnologia não oferece qualidade de conexão, ocasionando interrupções na
transmissão); e
- Navegadores Mozilla Firefox 3, Google Chrome 8, e Safari 4 ou superiores (é altamente recomendável
atualizar o seu navegador para a última versão disponível).
b) A atualização de dados cadastrais (telefone e e-mail), caso necessário, deve ser realizada através do
envio de e-mail para: vicente.oliveira@marinha.mil.br
Santos, 09 de junho de 2021.
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