REGULAMENTO PARA ACESSO AOS CURSOS
DA PLATAFORMA GO KURSOS GRATUITAMENTE
1. DA CAMPANHA
Esta campanha é válida para gratuidade de alguns cursos da plataforma online GoKursos,
disponível no domínio https://www.gokursos.com/, desde que sejam atendidos os critérios
descritos neste regulamento.
2.DOS BENEFÍCIOS
Será ofertada gratuidade em cursos online de diversas áreas disponibilizados na plataforma
GKursos, limitando-se aos 100 primeiros inscritos em cada curso descritos neste regulamento,
no período de 20 de abril de 2020 a 30 de abril de 2020, ou enquanto durarem as vagas, o que
encerrar primeiro.
Após a validação da inscrição, os cursos ficarão disponíveis por um período de período de 15
dias, a partir da data de efetivação.
Haverá também a possibilidade de emissão de certificados online simplificados neste mesmo
período sem a cobrança de taxas adicionais. Para isso será necessário completar o curso e obter
nota igual ou superior a sete na média dos exercícios avaliativos. Essa campanha pode ser
alterada a qualquer momento, sem prévia comunicação.
3. DOS CURSOS
3.1. Os cursos serão disponibilizados na plataforma GOKursos, https://www.gokursos.com/, na
modalidade cursos livres online, cujo acesso é garantido mediante a cadastro;
3.2. Os cursos possuem duração variável, a depender da área, mas o acesso ao mesmo será
limitado a 15 dias;
3.3. Os cursos ficarão disponíveis no período de duração desta campanha e com acesso
limitado de 100 inscrições por curso disponibilizado para gratuidade;
3.5. Para ter acesso aos cursos, é necessário se cadastrar para o primeiro acesso, preenchendo
os dados do formulário e em seguida selecionar o curso desejado.
3.6. Os cursos da plataforma que estarão disponíveis para gratuidade são apenas aqueles
determinados pela GoKursos como elegíveis para esta campanha.
3.7 Nesta campanha, os cursos com gratuidade são: Marketing Digital, Língua Inglesa, Libras,
Empreendedorismo, Técnicas de Administração, Psicologia Positiva, Chocolateria, Microbilogia
e Parasitologia, Vídeo Digital e Web, Direito Aplicado ao Empreendedorismo Digital.

4. DA INSCRIÇÃO
4.1 A inscrição implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas
neste Regulamento.

4.2. Será de inteira responsabilidade do candidato a veracidade dos dados informados para a
efetivação de seu cadastro e inscrição;
4.3. Estão autorizadas inscrições em dois cursos por pessoa, desde que dentro do limite de 100
vagas por curso, conforme descrito neste regulamento;
4.4. No ato da inscrição, o usuário deverá observar se o curso escolhido está inserido dentro da
política de gratuidade, observando a classificação GRATUITO ao se inscrever.
5. CERTIFICAÇÃO
Os cursos livres não têm vínculos e reconhecimento pelo MEC, mas podem ser usados como
hora de atividade complementar, a depender dos critérios específicos de cada Instituição de
Ensino. Salientamos que os cursos livres têm como base legal o Decreto Presidencial N° 5.154,
de 23 de julho de 2004, Arts. 1° e 3° e PORTARIA Nº 008, de 25/06/2002 e que as instituições
têm direito a emitir certificado para quem concluir os nossos cursos em conformidade com a Lei
nº 9.394/96; Decreto nº 5.154/04; Deliberação CEE 14/97 (Indicação CEE 14/97).
6. DISPOSIÇÃO GERAL:
Casos omissos no presente regulamento serão dirimidos pelo GoKursos.
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