Curso certificado

Iniciativa inovadora do

Execução

Reconhecimento

CURSO PGF REGULAR
DÚVIDAS GERAIS

Esse material é sobre o curso livre.
Pule para a página 5 se quiser saber sobre a pós-graduação

Como faço minha inscrição?
R: Entre em contato com a coordenação do curso pelo e-mail:
contato@institutocontinuum.com.br ou (43) 99112-5391 (WhatsApp)

O curso é destinado apenas a cargos de Gerência e Diretoria?
R: Podem participar do curso todos os administradores de frota ou profissionais de outras
áreas que têm interesse em adquirir conhecimento sobre gestão de frota.

Os módulos serão realizados no formato presencial?
R: Não, o curso será realizado no formato Ensino 100% Online. Com esse formato você não
precisa se deslocar para realizar as atividades e exercícios ou participar das aulas do curso.
Como todas as aulas serão transmitidas e ficarão gravadas, não é obrigatório estar
virtualmente presente no momento da aula apesar de ser recomendado sua participação.

Posso fazer somente um módulo de todo o programa?
R: Não, para receber a certificação o aluno deverá concluir os 8 módulos e ser aprovado (obter
no mínimo 70,0 pontos) na prova final.

Qual a vantagem de ser certificado?
R: CFM é a única certificação internacional para gestor de frota disponível no Brasil
reconhecido pela NAFA Fleet Management Association – EUA. Além de contribuir para sua
profissionalização, para valorização do currículo e para um upgrade em sua carreira.

As formas de pagamento são flexíveis?
R: Sim, pagamento via boleto à vista ou cartão de crédito com parcelamento em até 12 vezes.

Como será a Certificação?
R: Após ser aprovado nos 8 módulos e obter no mínimo 75% de aproveitamento (atividades e
frequência) no curso, você poderá realizar a prova final que dará direito ao selo CFM (Certified
Fleet Manager). O certificado será enviado via e-mail. As provas finais serão realizadas
conforme calendário definido pelo Instituto PARAR, online pelo ambiente virtual. Os alunos
serão informados previamente sobre data e horário.

CURSO PGF REGULAR
DÚVIDAS APÓS A MATRÍCULA
Perdi uma aula. Como faço para recuperar esse conteúdo perdido?
R: Não se preocupe. As aulas são todas gravadas e ficarão disponíveis em seu ambiente
virtual por todo o período do curso.

Existem notas durante o curso? E quanto à certificação?
R: Sim, existem notas durante o curso e certificação ao final! Além da prova de certificação
CFM que acontecerá após a conclusão dos 8 módulos, há uma tarefa e um teste ao final de
cada módulo que irá compor sua nota final.

Soma das notas dos Módulos: 50% da nota final
Nota da prova: 50% da nota final
Nota mínima para aprovação em cada módulo e na prova: 70 pontos

Os exercícios são obrigatórios?
R: Sim, todos os exercícios do curso são obrigatórias para obter a certificação CFM. Fique
atento aos prazos de entrega. Para estar apto a realizar a prova, o aluno deve realizar todos os
exercícios avaliativos propostos.

O que acontece se eu terminar o curso e não realizar a prova de certificação?
R: Se estava apto e não pôde realizar a prova final, poderá realizar a segunda chamada,
conforme calendário da sua turma.

O que quer dizer apto a realizar a prova?
R: Quando estiver aprovado em todos os módulos do curso. Isso significa, quando suas
médias dos módulos forem iguais ou superiores a 70 pontos. Desta forma, poderá realizar a
prova final para alcançar sua certificação.

CURSO PGF REGULAR
DÚVIDAS APÓS A MATRÍCULA
E se eu obtiver nota abaixo de 70,0 (setenta) em alguma disciplina durante o curso?
R: No caso de obter nota inferior a 70,0 (setenta) pontos na disciplina, você poderá realizar
uma atividade de recuperação que poderá substituir sua menor nota (tarefa ou teste).

O que acontece se eu não estiver apto a realizar a prova?
R: O aluno que não estiver apto a realizar a prova estará reprovado no curso e precisará fazer
uma nova matrícula para a conclusão.

Qual o prazo para refazer as minhas dependências no curso?
R: O prazo estipulado em contrato para o aproveitamento das disciplinas já aprovadas e a
finalização apenas das DPs de turmas anteriores é de 2 anos.

O que devo fazer se fui reprovado no curso?
R: Existem algumas opções:

- Os alunos que foram reprovados por não obtiverem nota igual ou superior à 70 (setenta)
pontos na prova ou não realizaram a prova deverão matricular-se novamente ao curso.
Participarão do curso como ouvintes e pagarão apenas o valor referente a prova.

- Os alunos que foram reprovados em algum módulo deverão matricular-se novamente no
curso pagando apenas o valor referente as DP's (módulos pendentes).

ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE FROTAS
A quem o curso é destinado?
R: Profissionais da área técnica de frotas, logística, recursos humanos, administrativa,
compras, custos e outros que trabalham direta ou indiretamente relacionados à mobilidade das
organizações.

O curso é reconhecido pelo MEC?
R: Sim, o Instituto PARAR é parceiro da Unifil - Centro Universitário Filadélfia que está
credenciada pela portaria abaixo para ofertar cursos em nível de pós-graduação.

"PORTARIA No- 84, DE 18 DE JANEIRO DE 2017 O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,
no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 09 de maio de
2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007 e no Parecer no 651/2016, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de
Educação, conforme consta do Processo e- MEC no 201364666, e diante da conformidade do
Regimento da Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional com a
legislação aplicável, resolve: Art. 1o Fica recredenciado o Centro Universitário Filadélfia
(UniFil), com sede na Avenida Juscelino Kubitscheck, no 1.626, Centro, no município de
Londrina, no estado do Paraná, mantido pelo Instituto Filadélfia de Londrina, situada na Rua
Alagoas, no 2.050, Centro, no município de Londrina, no estado do Paraná. Art. 2o O
recredenciamento de que trata o art. 1o é válido pelo prazo de 4 (quatro) anos, observado o
disposto no art. 4o da Lei no 10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7o, do
Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006. Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação."

Quais os documentos necessários para inscrever-se no curso?
R: Será preciso enviar cópias dos seguintes documentos: RG (frente e verso), CPF, Diploma de
Graduação, contrato de matrícula assinado pelo aluno,
comprovante de residência (atualizado dos últimos 3 meses), cópia da Certidão de Nascimento
ou Casamento e uma foto simples tamanho 3x4 (escaneada ou digital).
Ao iniciar o curso você deverá anexar todos esses documentos, em formato PDF, no ambiente
virtual no Módulo PGF Documentação.

ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE FROTAS
Como solicito documentos referentes à pós, como: declaração de matrícula, histórico
escolar e outros? Qual o prazo? Tem custo?
R: Envie um e-mail para pesquisa.pos@unifil.br com sua solicitação, em seguida receberá um
retorno com o valor da solicitação. Após a sua confirmação o sistema envia um boleto para
pagamento e a informação de quanto tempo o mesmo receberá o documento.

Terei carteirinha de estudante? Como recebo?
R: A confecção das carteirinhas de estudante é de responsabilidade da Unifil. Cada aluno
receberá a sua no endereço cadastrado em um prazo estimado de até 60 dias.

Como funcionam as avaliações do curso?
R: A nota é composta por 30% de exercícios e avaliações de cada uma das disciplinas, 40% da
avaliação do TCC e 30% da prova final do curso. Em cada atividade, é necessário ter ao
menos nota 70 para ser aprovado(a)

Como funciona a apresentação do Trabalho de conclusão de curso?
R: O aluno terá o prazo máximo de seis meses, a partir da data do término do último módulo,
para entregar o artigo de acordo com normas de formatação pré-estabelecidas e com tema
relacionado às linhas de ensino do curso.

Os trabalhos serão encaminhados a uma banca examinadora de, no mínimo, dois professores
que darão o parecer de aprovado ou reprovado e a nota correspondente. A monografia será
elaborada em formato de artigo científico.

O aluno que não cumprir o requisito “monografia” não terá o certificado de conclusão do curso.
O aluno que for considerado reprovado pela banca examinadora, deverá, no prazo de um mês
a partir da data de sua reprovação, reformular o trabalho de acordo com as sugestões da
banca, a fim de satisfazer o requisito “monografia”, que será novamente submetido à
apreciação da banca examinadora para aprovação ou não.

A apresentação do Trabalho de conclusão de curso é online?
R: Não há apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso. A avaliação será feita durante o
processo de construção do trabalho e na entrega do artigo.

ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE FROTAS
Como será a certificação?
R: Ao final do curso, o aluno que cumprir todos os requisitos estabelecidos nas disciplinas,
atingindo nota igual ou superior a 70,0 (setenta) pontos em cada disciplina, na prova e no
artigo e obtiver no mínimo 75% de aproveitamento no curso, será certificado como especialista
Lato Sensu em Gestão de Frotas.

E se eu obtiver nota abaixo de 70,0 (setenta) em alguma disciplina durante o curso?
R: No caso de obter nota inferior a 70,0 (setenta) pontos na disciplina, você poderá realizar
uma atividade de recuperação que poderá substituir sua menor nota (tarefa ou teste).

Qual o prazo para refazer as minhas dependências no curso?
R: O prazo estipulado em contrato para o aproveitamento das disciplinas já aprovadas e a
finalização apenas das DPs de turmas anteriores é de 2 anos.

Qual o prazo para receber meu diploma?
R: O aluno estando aprovado, sem nenhuma pendência de entrega de TCC ou documentação,
receberá seu diploma via Correios no endereço cadastrado. Com prazo estimado de 60 dias
após a finalização do curso.

E se eu reprovar em uma disciplina?
R: Existem algumas opções:
- Os alunos que foram reprovados por não obtiverem nota igual ou superior à 70 (setenta)
pontos na prova ou não realizaram a prova deverão matricular-se novamente ao curso.
Participarão do curso como ouvintes e pagarão apenas o valor referente a prova.
- Os alunos que foram reprovados em algum módulo deverão matricular-se novamente no
curso pagando apenas o valor referente as DP's (módulos pendentes).
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