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Prezados(as) visitantes, nossos(as) acadêmicos(as), acadêmicos(as) 

externos, pesquisadores, curiosos, aposentados, profissionais de diversas 

áreas do conhecimento, isso mesmo, de qualquer área do conhecimento, 

estes minicursos foram pensados e desenvolvidos para VOCÊS, ou seja, 

para todo o nosso país, brasileiros e brasileiras. Sejam, portanto todos(as) 

muito bem-vindos(as) à nossa plataforma de minicursos da Faculdade 

Insted.  

Que as formações, capacitações, atualizações sempre foram 

valorosas, não temos dúvidas. Nós aqui da Faculdade Insted chegamos ao 

nosso quinto ano de funcionamento. Crescemos, aprendemos, 

desaprendemos, conectamos, desconectamos, reconectamos, tudo sempre 

com a finalidade de entender o nosso papel social e, sobremaneira, 

educacional. 

Desde 2019 propomos ao mercado educacional brasileiro o 

comprometimento desmedido cuja finalidade é contribuir cultural e 

socialmente na formação dos brasileiros e brasileiras sedentos do saber, 

aliás, saberes que podem – prepositivamente – servirem de ancoragem para 

novas etapas das nossas carreiras, ora pessoais, ora profissionais. 

Ao chegarmos em 2023 nossa Equipe Multidisciplinar da Faculdade 

Insted estudou, organizou e agora oferta e compartilha à comunidade 

brasileira um pouco de tudo aquilo que desenvolvemos em sala de aula 

através dos nossos projetos pedagógicos. Nesse preciso sentido, a criação 

dos minicursos 100% on-line e gratuitos, atingirão diversos públicos do 



nosso país que, assim como a gente, valoriza a educação de qualidade e a 

formação continuada. 

Então você, que busca novas informações, novos conhecimentos, 

poderá participar gratuitamente podendo ainda angariar uma certificação de 

40 horas atividades, dividas na leitura dos nossos e-book compostos (que 

você escolher) por diversas áreas dos conhecimentos, nossos livros 

produzidos pelos nossos docentes e ao vídeo gravado com um pouquinho 

de tudo aquilo que já desenvolvemos para todos(as) nossos(as) acadêmicos. 

Elaboramos vídeos breves para que vocês possam centralizar a 

discussão proposta pelos(as) nossos(as) coordenadores(as) e 

professores(as) e assim, direcionar a sua aprendizagem de maneira 

dinâmica acessível e, principalmente, satisfatória. 

A dinâmica para realizar o seu minicurso e conquistar a sua 

certificação de 40 horas foi pensada na ideia de que você possa baixar um 

dos nossos livros, realizar a leitura cujo tempo é mais prolixo, ou seja, 

demorado, para então, depois, assistir à videoaula da graduação que você 

escolheu, portanto, lembre-se, é importante que você preencha os campos 

de informação com seus dados corretos para que a sua certificação (que 

será emitida em até 24 horas da realização do seu minicurso) chegue até 

você corretamente. 

Você poderá realizar quantos minicursos quiser, mas lembramos, é 

importante que você organize o seu tempo para a leitura dos trabalhos que 

disporemos e, assim, ao assistir à videoaula, receba a sua certificação 

(limitada a um CPF) e assim, possa aproveitar esse estudo desenvolvido 

pela nossa Faculdade. Destacamos que os livros baixados, nas diversas 

áreas que produzimos, poderá ser salvo em seu computador, celular, ou 

qualquer outra plataforma de armazenamento tecnológico.  

É salutar recordar que ao citar, sugerir ou mencionar qualquer um 

dos nossos trabalhos, respeitando as orientações do Ministério da 



Educação, Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei n° 13.709/2018, que 

você possa realizar as referências – citações – mantendo o padrão do 

https://scholar.google.com.br/?hl=pt Google Acadêmico e assim, a sua 

lisura e confiabilidade cívico e epistemológicas (científicas) estarão 

asseguradas, portanto, sim, caso queira, você poderá referenciar os nossos 

trabalhos com esse latente e impreterível lembre para cordialidade do 

trânsito que possa evitar quaisquer transtornos no viés da aplicação de 

plágios e desinformações. 

Siga todas as instruções deste nosso manual do minicurso e tenha 

um exitoso e desmedido aproveitamento dos nossos minicursos. 

Destacamos ainda que carga horária disposta (40 horas) considera também 

a leitura incipiente dos textos que você realizará o download assomando à 

apreciação da videoaula.  

Sejam todos(as) mais uma vez muito bem-vindos(as) ao universo da 

nossa Faculdade Insted. Obrigado, bons estudos.  
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