Termo de prestação de serviços educacionais
Minicurso Introdução à Justiça Restaurativa

1. DO OBJETO

1.1.

O presente termo tem por objeto a prestação de serviços

educacionais

oferecidos

pelo

IBCCRIM,

referente ao "Minicurso

Introdução à Justiça Restaurativa - JR”, escolhido pelo(a) aluno(a), de
acordo com as informações do curso, bem como o Estatuto Social e o
Código de Ética do IBCCRIM, disponíveis no portal do IBCCRIM.

1.2. O curso "Introdução à Justiça Restaurativa", promovido pelo
Departamento de JR em parceria com a Coordenação de Cursos do
IBCCRIM, visa apresentar de forma introdutória conteúdo e reflexões
sobre a Justiça Restaurativa. Para tanto, pretende-se olhar para os
conflitos de um modo geral, para a forma como lidamos e nos
relacionamos com eles em sociedade, e também para quando os mesmos
chegam ao sistema de justiça penal. De extrema importância refletirmos

juntamente com o Judiciário, com a advocacia, com o Ministério Público e
com a comunidade como é possível pensarmos e agirmos diferente do
paradigma punitivo, que ainda é o comumente utilizado.
2.

DA FORMATAÇÃO DO CURSO

2.1. O curso é composto por 4 aulas ao vivo, transmitidas pela
plataforma IBCCRIM Play, e terá carga horária de 06 horas. A
disponibilização

de

material

complementar

dependerá

da

autorização do(a) professor(a).
2.2. Para concluir e receber o seu certificado é necessário:
a)

Participar das aulas ao vivo;

b)

O (a) aluno (a) poderá ter apenas uma única ausência nas aulas,

mas deverá assistí-la posteriormente, até o término da disponibilidade
do curso, para validar o certificado.

3.

DAS INSCRIÇÕES

3.1. O processo de inscrições será realizado em duas etapas: a
pré-inscrição e as inscrições efetivas. A pré-inscrição ficará

disponível a partir do dia 10 de novembro pelo link:
(https://pt.surveymonkey.com/r/preinscriJRAs).
3.2. O mero preenchimento do formulário de pré-inscrição não garante
vaga à pessoa interessada, sendo necessário, para efetivar a
inscrição, cumulativamente:
Estar entre os (as) 80 primeiros (as) inscritos (as);
Efetivar a inscrição até o dia 15 de novembro (caso seja da primeira
chamada) por meio do link recebido no e-mail cadastrado no
momento da pré-inscrição;
Caso as 80 vagas não sejam preenchidas até o dia 15 de novembro,
as pré-inscrições subsequentes poderão se inscrever até o dia 18 de
novembro, por meio do link recebido no e-mail cadastrado no
momento da pré-inscrição.
4.

DA RESCISÃO POR DESISTÊNCIA DA(O) ALUNA(O)

4.1. Caso o (a) aluno (a) não possa participar das aulas ao vivo, ele
deverá informar por e-mail atendimento@ibccrim.org.br a sua
desistência do curso. A participação nas aulas ao vivo é obrigatória.

5.

DO CERTIFICADO ON-LINE

5.1. O seu certificado será emitido automaticamente pela plataforma
IBCCRIM Play após a conclusão do curso, desde que tenha
cumprido 100% de frequência nas aulas, sendo necessário
comparecer a 3 das 4 aulas oferecidas (75%) e assistir a gravação
da aula em que esteve ausente (25%). Todas as aulas ficarão
disponíveis na IBCCRIM Play caso o aluno deseje rever os
conteúdos, mas não contarão como presença, exceto no caso acima
indicado. Caso você tenha dúvidas ou problemas com o seu
progresso e a emissão do certificado, por favor, entre em contato
com

a

equipe

do

IBCCRIM

por

e-mail:

atendimento@ibccrim.org.br.
5.2. O certificado será disponibilizado na plataforma do curso (IBCCRIM
Play), para a(o) participante que concluir toda a trilha do cursos,
assistindo integralmente todas as aulas e conteúdos obrigatórios.
Após a conclusão do curso, na plataforma, a(o) aluna(o) deverá
acessar o item “certificado”, e após responder uma breve pesquisa
de satisfação, será gerado o certificado.

5.3. Em caso de dúvidas, a equipe do IBCCRIM poderá ser contatada
pelo e-mail: atendimento@ibccrim.org.br

6.

DAS INSTRUÇÕES REFERENTES AO CURSO À DISTÂNCIA:

6.1. As 4 aulas que compõem o minicurso serão ministradas ao vivo e
de forma remota nos dias 22 e 29 de novembro, e 06 e 13 de
dezembro, das 19h às 20h30.
6.2. Para assisti-las, os (as) alunos (as) deverão acessar a plataforma
IBCCRIM Play. A presença nas aulas ao vivo é obrigatória. Os
conteúdos das aulas ficarão disponíveis na Plataforma IBCCRIM
Play até 120 dias após a inscrição no curso. Após essa data, os (as)
alunos (as) perderão o acesso às aulas.
6.3. O IBCCRIM não se responsabiliza por problemas na conexão
privada, wi-fi e computador ou dispositivos móveis utilizados pelo
aluno (a) para assistir às aulas.

7.DOS DIREITOS DE IMAGEM
7.1. Ao se inscrever no curso, a(o) aluna(o) autoriza o IBCCRIM a utilizar
gratuitamente e por tempo indeterminado, em caráter definitivo e
irrevogável, o seu retrato ou qualquer material de apresentação e
divulgação do próprio IBCCRIM, fazendo uso de qualquer tipo de
meio de transmissão de informações.
7.2. A autorização prevista no item anterior não permite o uso do retrato,
da representação da imagem plástica, do nome ou depoimento da(o)
aluna(o) para fins ilícitos ou imorais, ou que repliquem objetivamente
em resultados negativos à honra, ao respeito ou à reputação da(o)
aluna(o).

8. DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE APOIO
8.1. Disponibilizaremos na área do aluno o(s) material(is) de apoio à(ao)
participante, mediante a autorização por parte da(o) professor(a).

9.

DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E EXECUTIVA

Coordenação Pedagógica: Departamento de Justiça Restaurativa
Coordenação Executiva: Núcleo de Educação do IBCCRIM.
Expediente: IBCCRIM

