
 
 

Quem somos 
A Tech Ideias é uma empresa de tecnologia com 20 anos de atuação no mercado e 10 anos 
de experiência na área de meio ambiente, saneamento e água. Nossa missão é ser 
facilitadora de atividades e processos acadêmicos, técnicos e científicos que contribuam 
para o desenvolvimento do saneamento ambiental, visando à melhoria da saúde, do meio 
ambiente e da qualidade de vida das pessoas. 
 

Diferenciais dos nossos cursos 
Nossos cursos são origem do projeto “Nosso Momento”, digitalização do saber que 
proporciona a oportunidade de ingressar no universo EAD para professores, técnicos e 
especialistas que tenham interesse em atuar com ensino a distância.  
Saiba mais sobre o projeto clicando aqui. 
 
Os CONTEÚDOS são elaborados em linguagem simples e agradável para que todos os 
participantes possam facilmente ter acesso a temas aparentemente complexos.  
O conteúdo preparado é analisado e aprovado por um Comitê Técnico pedagógico 
juntamente com os autores do curso. 
 
Os cursos são DINÂMICOS: você terá acesso aos vídeos e podcasts com entrevistas 
exclusivas, textos para leitura, casos ilustrando situações reais e relevantes, glossário, 
fóruns de discussão, exercícios para auto avaliação, materiais para aprofundamento 
cuidadosamente selecionados pelo autor, Webinars etc.  
 
ATENÇÃO À LIMITAÇÃO DE TEMPO dos participantes para acompanhamento adequado 
do curso. Apesar das várias atividades citadas no parágrafo anterior, os cursos são 
projetados considerando a limitação de tempo dos participantes. Assim sendo, em geral, os 
cursos começam com uma demanda de tempo menor e com o passar do mesmo, o esforço 
aumentará um pouco. Mesmo com o aumento, a completude dos cursos é totalmente 
factível.  
 
Nossos cursos são AGRUPADOS EM TURMAS. TUTORES acompanham o 
desenvolvimento dos participantes de perto e em período integral estão disponíveis para 
que dúvidas sejam dirimidas e o curso seja conduzido da maneira mais efetiva. Os tutores 
são o elo entre você e o material didático; ajudam na compreensão da estrutura do curso, 
orientam-nos sobre o funcionamento do processo de comunicação, controlam a frequência 
e participação e promovem atividades para estimular a integração entre os participantes. 
 

https://www.techideias.com.br/techead


 
O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) é o Moodle. Ele possibilita a interação, 
colaboração e integração da comunidade envolvida por meio do uso de seus recursos. 
Estão disponíveis ferramentas síncronas e assíncronas como: fórum, chat, material de 
conteúdo, bloco de anotações, pesquisa de opinião, questionário, tarefas (incluindo espaço 
para feedback e notas), glossário, contatos (envio e recebimento de mensagens, incluindo 
aviso de mensagens novas, usuários que estão on-line e perfil do usuário com foto), 
agenda, avisos e histórico de acessos e participações. Sua interface é amigável com 
navegação facilitada e pode ser acessado por meio de um browser (navegador de internet) 
comum. 
 

Comunicação 
O principal canal de comunicação com os participantes será através da plataforma. Desta 
forma, os participantes devem manter seu cadastro atualizado, preferencialmente com uso 
de e-mail pessoal, permitindo assim que recebam as comunicações.  
A “Central de Mensagens” permite ao aluno comunicar-se com os demais participantes, 
interagir com os tutores e coordenadores do AVA. A Central guarda muita semelhança com 
o clássico “correio eletrônico”.  
 

Material didático 
Todos os participantes terão acesso ao material didático composto por arquivo em formato 
digital contendo textos, materiais curados, indicação de bibliografia complementar, vídeos, 
podcasts, glossário e outros materiais que poderão ser fornecidos de acordo com a 
demanda. 
 

Inscrição 
A inscrição é realizada mediante pagamento do valor correspondente ao curso escolhido. 
Uma vez confirmado o pagamento será fornecido ao aluno usuário e senha de acesso ao 
portal AVA para dar início ao aprendizado a partir da data de início da turma escolhida. 
 

Cancelamento ou desistência 
O aluno tem 7 (sete) dias de prazo para se arrepender da compra da contratação 
do curso conforme direito estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. 



 
Após esse período serão considerados os períodos de estudo já realizado pelo 
aluno e seu respectivo financeiro considerando impostos e taxas pertinentes a 
operação e manutenção do curso. 

Ausência e abandono 
Alunos serão notificados sempre que ausentes por mais de 10 dias das atividades 
sequenciais, considerando como abandono o prazo igual ou superior a 30 dias consecutivos 
de ausência às aulas. 

Avaliação 
A avaliação do conhecimento adquirido pelos participantes será feita por meio de testes 
eletrônico e/ou projeto digital com prazos para realização informados no cronograma do 
curso, havendo um período de início e fim para que seja realizado. 
 
Os testes se dividem em:  
Exercícios de revisão e fixação: atividades e lições interativas realizadas eletronicamente 
para revisão e fixação ou aprofundamento de conteúdo específico. 
Exercícios de auto-estudo: questionário eletrônico de perguntas e respostas, realizados 
dentro de cada tópico como forma de auto avaliação, cujo objetivo é treinar e motivar os 
participantes, indicando os conceitos que devem ser melhor assimilados e a pontuação será 
informada imediatamente ao final da realização do teste. 
Trabalho final ou projeto: É uma atividade avaliada pelo tutor/professor e pode 
representar até 50% da pontuação total do curso, sendo de extrema relevância para a 
aprovação e certificado. Esta atividade não necessariamente existirá em todos os cursos, 
sendo predominante em cursos técnicos com duração igual ou superior a 90 dias. 
O tutor avaliará individualmente cada resposta atribuindo nota correspondente ao aluno. 
 
Avaliação final do curso: a avaliação será determinante para obtenção do certificado. A 
pontuação será informada imediatamente ao final da realização do teste.  
 
Estudos de Caso: apresentação de caso ou problema sem solução pré-definida, exigindo 
empenho do aluno para identificar o problema, analisar evidências, desenvolver argumentos 
lógicos, avaliar e propor soluções. Em função dessas características, o caso é considerado 
um valioso instrumento pedagógico, que desafia o aluno a raciocinar, argumentar, negociar 
e refletir – habilidades bastante demandantes do ponto de vista cognitivo e social. O tutor 
avaliará individualmente cada resposta atribuindo nota correspondente ao aluno. 
 

 
 



 

Aprovação 
O participante será considerado aprovado quando obtiver aproveitamento de no mínimo 
70% das atividades do curso entre exercícios, avaliações, estudo de caso e outras 
atividades complementares como fóruns e bate papo quando a existência desses últimos e 
atingir no mínimo 70 pontos de nota total. 
 

Certificados 
 Ao término do programa, alcançando o aproveitamento mínimo necessário e nota média 
necessária, receberá a certificação integral e poderá emitir seu histórico de notas através da 
plataforma. 
 
Demais casos não cobertos neste documento serão analisados e decididos pela Techideias 
juntamente com o corpo de professores e tutores do curso correspondente ao 
questionamento. 
 
As informações aqui apresentadas poderão ser alteradas visando atender às demandas da 
Techideias ou dos alunos. Nestes casos, os participantes serão avisados tempestivamente. 
 


