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POLÍTICA DE CONTROLE DE INSCRIÇÃO, FREQUÊNCIA E CERTIFICAÇÃO PARA 

CURSOS LIVRES DA ESCOLA DO PARLAMENTO NA                                        

MODALIDADE NÃO PRESENCIAL 

 

A Escola do Parlamento emitirá certificado de participação e aproveitamento 

nos cursos e seminários realizados em modalidade online, obedecendo aos 

seguintes critérios: 

1. A Escola do Parlamento não opera com a reserva de vagas ou inscrições 

após o esgotamento das vagas, salvo em caso de publicação de regras 

específicas para a seleção dos inscritos, quando prevalecerá a regra 

específica. 

2. Para alcançar o direito à certificação, o cursista deverá cumprir os 

seguintes requisitos obrigatórios: 

 

a) Realizar a inscrição on-line com email válido, preenchendo 

adequadamente o formulário disponibilizado em cada curso/atividade. 

b) Ter sua inscrição confirmada e receber link de acesso à plataforma 

digital na qual o curso/atividade será realizado. 

c) Participar do curso/atividade dentro da plataforma digital oferecida 

pela Escola do Parlamento, mediante link de acesso fornecido. 

d) Estar presente em, no mínimo, 70% dos encontros de um 

curso/atividade. 

i) A presença no curso será computada mediante a presença do cursista 

na plataforma digital durante o horário de realização do evento, na 

forma das orientações deste documento. 

e) Responder, até o final do prazo regulamentar, ao Questionário de 

Avaliação da Atividade que será disponibilizado pela Escola do 

Parlamento por meio eletrônico. 

 

3. O prazo regulamentar para responder ao questionário de avaliação será 

de 03 dias úteis e sua contagem será iniciada no dia útil seguinte à 

finalização do curso, encerrando-se às 23h59 minutos do terceiro dia útil. 
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4. Os cursistas que, por ventura, não receberem o link com o Questionário 

de Avaliação da Atividade deverão entrar em contato com a Escola do 

Parlamento pelo email escoladoparlamento@saopaulo.sp.leg.br dentro 

desse prazo. 

5. Casos excepcionais, com prazos diferenciados, serão objeto de 

comunicação prévia da Escola do Parlamento. 

6. Quando o curso tiver alguma atividade adicional de avaliação de 

aprendizagem descrita em seu programa e informada na página do site 

da Escola do Parlamento, a entrega dessa atividade e a obtenção de 

aproveitamento satisfatório são obrigatórias para a certificação do 

cursista. 

7. Após a conclusão da etapa de avaliação, a Escola do Parlamento emitirá 

e encaminhará os certificados em formato digital por e-mail, em até 10 

dias úteis após o encerramento do prazo da(s) atividade(s) avaliativa(s), 

aos cursistas que alcançarem os requisitos definidos nessas orientações. 

8. Para os casos não previstos nessas orientações, a Escola do Parlamento 

comunicará a todos os cursistas sobre decisões tomadas e critérios 

adotados, por meio do e-mail informado na inscrição para participar da 

atividade. 
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