
Transcrição do Áudio Explicativo sobre as Orientações Gerais para Eventos de 
Capacitação do IBC na Modalidade a Distância e Procedimentos de Inscrição do 
Podcast Fala CEaD-IBC

Duração: 7 minutos e 16 segundos

Ano do Áudio: 2020

Objetivo: Explicar alguns pontos das orientações gerais e procedimentos de 
inscrição

A seguir, apresentamos a descrição dos elementos não-visuais deste áudio e a 
transcrição das falas.

Fala: Alguns candidatos nos enviam dúvidas sobre o processo de inscrição nos 
cursos e oficinas a distância da CEaD-IBC. Neste episódio, detalharemos alguns 
pontos das orientações e procedimentos gerais de inscrição para eventos de 
capacitação na modalidade a distância. Eu sou Jorge Oliveira e este é o podcast 
Fala CEaD-IBC.

Descrição: Toca vinheta, é dito Fala CEaD-IBC, áudioconhecimento de qualidade. 
Vinheta encerra. Uma pessoa começa a falar. 

Fala: Primeiramente, queremos deixar claro que  este episódio não substitui a 
leitura  das orientações e procedimentos gerais que estão em nosso  site, nem 
das orientações específicas para cada curso ou oficina.  Neste episódio vamos 
apenas destacar alguns itens dessas orientações.

Começamos então com o período de inscrições. A CEaD-IBC aceita pedidos de 
inscrição enviados somente no período determinado para cada curso ou oficina. 
Seria injusto com os demais candidatos aceitarmos pedidos de inscrição antes ou 
depois do período definido. Então, se você deseja realizar algum curso ou 
oficina, fique ligado nas datas! 

Antes de realizar a inscrição, observe se você  atende aos pré-requisitos 
necessários para participar do evento de capacitação desejado. Confira também se
possui todos os documentos obrigatórios digitalizados em formato pdf. Cada 
documento deve estar em um arquivo próprio, além de estar legível. Toda a 
documentação deve ser enviada pelo formulário online de inscrição. Esse link 
fica na página da turma para a qual você deseja se inscrever. Lembre-se: não 
serão aceitos pedidos de inscrição enviados por e-mail ou qualquer outro meio 
que não seja o formulário online do curso ou oficina desejado. 

Por que é obrigatório que os documentos estejam no formato pdf? Porque este é um
formato que tem um tamanho pequeno. Como a inscrição é on-line, quanto menor o 
tamanho do arquivo ocupar, mais inscrições podemos receber num curto espaço de 
tempo. 

Como salvar ou converter um documento no formato pdf? 
Se o documento é impresso, você pode usar um escâner de mesa ou de uma 
impressora multifuncional e configurar o programa para salvar o documento no 
formato pdf. Você também pode usar aplicativos para smartphones e tablets que 
tiram foto do documento impresso e salvam em formato PDF. 



Se o documento já estiver em formato digital, mas está em formato imagem, como 
jpg ou png, você pode usar o serviço gratuito de site alguns sites para 
converter um arquivo de imagem em PDF.

Preste muita atenção quando escanear ou converter o documento para PDF. Após a 
digitalização ou conversão, abra o arquivo e veja se está tudo certo: se o 
arquivo abre corretamente e se está legível. Não serão aceitos documentos 
ilegíveis ou corrompidos, e é responsabilidade do candidato enviar os arquivos 
corretos por meio do formulário online.  O envio de arquivos fora do padrão 
implicará em indeferimento da inscrição.

Outro ponto importante: o formulário online tem limite de tamanho para cada 
documento enviado. Se você não conseguir anexar o documento, verifique o 
tamanho. Caso esteja além do permitido, refaça a digitalização usando uma 
resolução menor. Se você fez a conversão de imagem em pdf usando algum site, 
tente refazer a conversão com outra configuração, ou tente fazê-la em outro 
site. 

Ainda sobre o formulário online: nós utilizamos formulários criados com a 
ferramenta Google Formulários. Para que você possa enviar os documentos, é 
preciso usar uma conta Google, a conta do gmail, para realizar a inscrição. Se 
você não possui uma conta no gmail, crie uma gratuitamente antes do processo de 
inscrição.
 
Essas orientações servem para o processo de inscrição em qualquer curso ou 
oficina oferecidos pela CEaD-IBC. 
Para fazer sua inscrição em nossos cursos ou oficinas, você deve primeiro 
acessar e ler, integralmente, a página referente a turma do evento de 
capacitação para o qual deseja se inscrever. Observe se há pré-requisitos, veja 
quais são os critérios de seleção, separe os documentos obrigatórios e fique 
atento ao prazo de inscrição. Não deixe para a última hora, pois não nos 
responsabilizamos por problemas técnicos que impeçam o preenchimento do 
formulário dentro do prazo indicado.

Com todos os documentos obrigatórios em formato pdf em seu computador, notebook 
ou dispositivo móvel, acesse o formulário de inscrição por meio do link 
disponível na página do evento e turma para o qual você pretende se inscrever. 
Lembre-se de que é necessária uma conta do gmail para que você consiga enviar os
documentos. 

Preencha o formulário na íntegra e anexe os documentos nos campos determinados. 

Quando houver pré-requisitos, estes deverão ser cumpridos até a data da 
inscrição. Por exemplo, se é exigido que o candidato tenha uma graduação 
específica, não serão aceitos declaração de que o candidato está cursando a 
graduação ou informando a data provável da colação de grau,

Não serão considerados pedidos de inscrição de candidatos que já tiverem 
realizado o curso ou oficina desejado ou que tenham abandonado o curso ou 
oficina nos três anos anteriores ao que estiverem se inscrevendo. 
Serão desconsideradas as inscrições com dados incorretos ou incompletos, ou com 
documentos errados, ausentes, corrompidos ou ilegíveis. Confira todos os 
arquivos antes do envio, e preencha o formulário com bastante atenção! A 
veracidade das informações e integridade dos anexos é de sua responsabilidade. A



equipe da CEaD-IBC não confere a documentação antes do fim do processo de 
inscrição. Não é possível editar o formulário depois de enviado. Se detectar 
algum erro após enviar sua inscrição, entre em contato conosco imediatamente, 
antes do fim do prazo de inscrição.

Se o curso ou oficina para o qual você está se inscrevendo não possuir processo 
seletivo, as vagas são preenchidas por ordem de chegada. Se houver prioridades, 
consideraremos a ordem de chegada das prioridades, e depois dos demais 
candidatos. 
Finalizado o período de inscrição para o curso ou oficina, a CEaD-IBC 
disponibilizará na página da respectiva turma, a lista de inscritos para o 
evento de capacitação a partir da data informada na página da turma.

Os interessados inscritos receberão por e-mail instruções para acesso ao 
ambiente virtual de aprendizagem (AVA), após a publicação da lista de inscritos.
Toda a comunicação da CEaD-IBC é feita por e-mail. Por isso, tenha bastante 
atenção na hora de preencher seu endereço de e-mail e confira regularmente sua 
caixa de entrada e também a caixa de lixo eletrônico, ou spam.

Se por algum motivo você precisar desistir do curso ou oficina no qual está 
inscrito, entre em contato conosco o mais rápido possível para que possamos 
convocar pessoas da lista de espera. O material didático estará disponível 
on-line durante o curso ou oficina a distância, e você pode e deve baixá-lo 
nesse período. Ao fim do curso ou oficina, o cursista não tem mais acesso ao 
ambiente virtual e não poderá mais baixar o material. Atenção: não fazemos envio
de material por e-mail; portanto, não se esqueça de baixar o material durante o 
curso ou oficina. O conteúdo do material didático é de responsabilidade dos 
professores conteudistas, e está protegido pela lei de direitos autorais. É 
expressamente proibida a cópia, uso ou distribuição sem os devidos créditos e a 
venda em qualquer tipo de suporte impresso ou digital.

Os cursos e oficinas fazem parte de uma programação e podem sofrer alterações, 
inclusive cancelamentos, a critério do IBC. Ah, e você pode se inscrever em mais
de um curso ou oficina ao mesmo tempo. 

Esperamos que tenhamos esclarecido suas dúvidas. Não deixe de acessar o link 
inscrições do site da CEaD-IBC e ler, na íntegra, o conteúdo. E se deixamos 
passar alguma coisa, fale conosco pelo e-mail cead@ibc.gov.br

Descrição: Toca nova música de fundo. A música diminui de volume e Jorge 
Oliveira volta a falar.

Fala: Se você quiser mais informações sobre os cursos e oficinas a distância da 
CEaD-IBC como ementa, processo de inscrição, pré-requisitos e datas de 
realização. Acesse nosso site ead.ibc.gov.br. Vamos nessa! Um abraço acessível e
tchau.


