
Informações Gerais para Formação Continuada 
 

Seja bem-vindo ao Programa de Aperfeiçoamento do MP/RO Infoco, um programa inédito feito 

especialmente para os integrantes do Ministério Público do Estado de Rondônia! A partir de 

agora, você poderá se inscrever em um de nossos cursos. Para tanto, vamos detalhar a estrutura 

e algumas informações importantes que se fazem necessárias antes da sua inscrição. 

 

Metodologia 
Os cursos oferecidos utilizam a metodologia EaD (Ensino a Distância), ou seja, você poderá 

estudar quando e onde quiser a partir do acesso de um dispositivo conectado à internet 

(notebook, computador, tablet, etc).  

Prazos 
O curso terá duração de 12 (doze) meses.  

Atividades 
O curso conta com disciplinas compostas por videoaulas, slides, materiais de apoio e uma 

avaliação ao final. Cada Avaliação é composta por 10 questões objetivas, nas quais o aluno 

deverá acertar pelo menos 7 (sete) para aprovação. Caso não consiga na primeira tentativa, 

poderá realizar, mediante solicitação, até mais 2 (duas) tentativas. Após, deverá passar por 

deliberação do Conselho Pedagógico e eventual tratamento excepcional. 

Requisitos  
O curso utiliza tecnologias informáticas, portanto, é fundamental que o aluno busque algum 

domínio das mesmas para otimizar seu processo de ensino-aprendizagem. Ainda, deverá ter um 

dispositivo conectado à Internet Banda Larga, de velocidade igual ou superior a 2 Mbps.  

Atendimento 
Os alunos contarão com atendimento on-line, via Ambiente Virtual de Aprendizagem. Através 

de uma aba específica de tutoria, poderão mandar mensagens e interagir com seu tutor. Ainda, 

contarão com fóruns para troca de mensagem entre os discentes e chats em momentos 

específicos. 

 

 

 

 

 

 

 



Perguntas frequentes 

1. Como obter documentos acadêmicos 
Os documentos ficarão disponíveis na plataforma através do menu Dados Acadêmicos → 

Impressão de Documentos. A solicitação deve ser feita através da aba Tutoria disponível em 

qualquer disciplina. 

 

2. Como tiro minhas dúvidas? 
Deverá entrar em contato através da aba Tutoria. 

 

3. O que acontece se eu perder a avaliação presencial? 
A não realização da Avaliação Presencial sem justificativa legalmente aceita acarreta a 

reprovação 

 

4. E se eu não passar na média? 
Deverá ser solicitada nova tentativa através da aba Tutoria. 

 

5. Como saber a divulgação de notas? 
Através do menu Dados Acadêmicos → Acompanhamento Acadêmico. 

 

6. Quem são as pessoas envolvidas diretamente no Curso? 
No curso temos algumas pessoas com funções e atribuições específicas para fazer com que o 

Curso transcorra da melhor maneira possível para você. Vamos a elas: 

• Coordenador de Curso: responsável pela concepção do curso, gestão dos professores, 

e principalmente, o gerenciamento do curso e todos os seus detalhes. Basicamente é 

ele que faz a roda girar. 

• Professor Ministrante: responsável por ministrar as vídeo aulas que você irá assistir, 

assim como elaborar as atividades e as avaliações que você terá que fazer no decorrer 

da disciplina. 

• Tutor a Distância: responsável por tirar suas dúvidas em relação ao conteúdo e 

atividades. Certamente será a pessoa que você terá mais contato virtualmente. 

• Monitor Presencial: responsável por recepcionar você presencialmente nos polos e 

orientá-lo no manuseio do ambiente virtual de aprendizagem - AVA, bem como os 

procedimentos metodológicos do curso. Certamente será a pessoa que você terá mais 

contato presencialmente. 

 

 


