DECLARAÇÃO
DECLARAMOS para os devidos fins que o(a) Sr(a). KAMILLY BITTENCOURT
PRADO, portador(a) da CI RG nº 5.468.789 SSP/DF, está matriculado(a) nesta Instituição
Educacional, no curso de Formação Continuada ou de Qualificação Profissional, com
matrícula, carga horária e período abaixo relacionado:
Curso: DIREITO CONSTITUCIONAL
Carga horária total: 180 horas
Matrícula: 113.205/2016
Início: 02/05/2016
Término: 20/06/2016
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2.

3.

4.

DECLARAMOS, ainda, que:
Esta Instituição Educacional prestará tutoria de instrução ao cursista durante o período
de realização do curso, cujo acompanhamento será integral, a fim de dirimir as dúvidas
que surgirem durante o processo de ensino-aprendizagem.
A mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com
a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, entre os estudantes
e professores-tutores. É o serviço de auxílio ao cursista e garantia de bom rendimento
no curso. O sistema de tutoria é baseado no formato proativo e pode ser:
a. Presencial: Av. Transversal Qd. 21 Conj. “M” Lotes 22/23, Edifício CENED,
Paranoá (DF);
b. Por assistência, via telefone e fax: (61) 3369-6366 / (61) 3369-5192
c. Via site da instituição: http://ceneddf.com.br/tutoria/
d. Por e-mail: tutoria@ceneddf.com.br
O material didático do curso é composto por módulos, cujo estudo ocorre de forma
gradativa e sequencial. A conclusão de cada módulo e a realização de sua respectiva
avaliação da aprendizagem é pré-requisito para o avanço no módulo seguinte.
Ao final do curso o aluno realiza uma avalição escrita final, com pontuação na escala
de zero a dez, cuja média mínima para aprovação é de 70% (setenta) por cento do total
da pontuação.
Segue anexa a ementa do curso supracitado.
Brasília (DF), 02 de maio de 2016.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - Os cursos de Qualificação Profissional são regidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), art. 39 e regulamentados pelo Decreto Federal nº
5.154/2004, art. 1º., inciso I. A oferta pelas instituições de educação profissional e tecnológica é prevista no art. 42 da Lei 9.394/96 e art. 2º, inciso I, § único, da Resolução do MEC - CNE/CEB nº 6/2012.

