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Sobre aula experimental 
 

1 – Qualquer pessoa que ainda NÃO assistiu a nenhuma aula do curso pelo qual 

tiver interesse, poderá assistir a uma aula experimental Online; 

2 – Isso vale para todos os 3 cursos atualmente oferecidos pelo IBAC (FACC, 

FAACC e FTEA); 

3 – Para as “aulas experimentais” não serão liberadas gravações de aulas antigas 

(realizadas antes da solicitação). 

4 – A aula liberada para o pretendente aluno, será a aula posterior à solicitação. 

5 – A aula é transmitida ao Vivo, e assim como todo o aluno Online, o aluno que está 

cursando como  “aula experimental”  terá uma semana (a contar da data da aula) 

para rever trechos ou até a aula completa gravada, pelo mesmo link. 

6 – O pretendente aluno, deve obrigatoriamente ter o cadastro no formulário de 

inscrição do curso ou já ser aluno de outro curso do IBAC (diferente do pretendido); 

7- O aluno Não precisa ter pago nenhum valor; 

8 – A solicitação de aula experimental deve ser enviada para ibac@ibac.com.br, com 

o nome, email e telefone (de preferência whatsapp) do interessado. (Internamente 

segue o mesmo rito que aula Online Avulsa). 

9- As solicitações feitas em um prazo menor que 48h para o início da aula, poderão 

ser atendidas com a aula da semana seguinte. Esta decisão fica a cargo do setor de 

Informática, que analisará a possibilidade. 

 

 
Sobre aula Online 
 

1 – Estas regras se aplicam aos alunos já matriculados no curso; 

2 – Os alunos online pagam um valor diferenciado (levemente mais caro que os 

alunos presenciais), devido aos custos que implicam cada aula online (ponto 

exclusivo de conexão à internet, monitoria, equipamentos, etc). 
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3 – As aulas para os 3 cursos (FACC, FAACC E FTEA) em todos os módulos neste 

semestre serão realizadas através do Youtube. 

4 – A Supervisões Clínicas permanecerão sendo transmitidas via Skype por 

demandarem mais segurança das informações, exclusividade e mais interação de 

voz e vídeo entre todos os participantes. 

5 – Para os alunos terem acesso às aulas online, o monitor, de posse da lista de 

alunos, envia o link da aula para todos que estão marcados como “ONLINE” no dia. 

6 – As gravações das aulas são realizadas automaticamente em todas as aulas que 

possuem alunos Online. 

7 – O aluno deve ser orientado a realizar a solicitação (e pagamento da taxa) da 

aula Online com no mínimo 48 horas de antecedência, Fora este prazo, corre o risco 

de não conseguir assistir, devido ao tempo necessário aos trâmites internos do setor 

para a Transmissão e Gravação. 

8 – Os alunos Online naturalmente terão acesso às gravações das aulas dentro do 

período de uma semana contado a partir do dia da aula, sendo retirado do ar a partir 

das 12h do dia anterior da próxima aula. 

* Por exemplo, se a aula aconteceu no sábado, dia 13/08/16, todos os alunos online 

(regularmente matriculados) terão acesso à gravação da aula, pelo mesmo link que 

receberam para assistir a aula ao vivo, até o sábado seguinte, no caso, dia 20/08/16. 

* Depois desse dia o vídeo é bloqueado e só assistirão mediante nova requisição e o 

pagamento da taxa de aula online avulsa. 

9 – Os alunos presenciais que desejarem assistir à aula online deverão fazer a 

solicitação com no mínimo 2 dias (48h) antes da aula. 

10 – Os alunos presenciais que desejarem assistir à gravação da aula deverão fazer 

a solicitação com no mínimo 2 dias (48h) antes da aula. Caso façam a solicitação em 

um prazo menor, correm o risco de não 

11 – O aluno presencial que desejar assistir à gravação da aula e que não 

conseguiu realizar a requisição com antecedência poderá fazer a requisição, mas 
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correrá o risco da aula não ter sido gravada caso não houvesse na aula outro aluno 

online ou outro fator que justificasse a gravação. 

12 – Para os alunos presenciais (regularmente matriculados) que desejarem assistir 

a aula online ao vivo ou a gravação, deverão realizar com antecedência o 

pagamento da taxa de aula online avulsa. 

• Não há distinção no certificado entre presenciais e online 

• É cobrado o valor de R$ 20,00 para aulas avulsas online 

• Aulas devem ser assistidas ao vivo! A chamada será feita durante a aula. As 

gravações são apenas um plus para quem quiser rever a aula ou trecho dela. 

 

Requisitos ideais para obter melhor aproveitamento da transmissão: 

• A versão mais recente do Google Chrome, Firefox, MS Edge ou Safari 

• Sistema operacional: Windows 7, Mac OS X 10.7 ou Ubuntu 10, ou versões 

mais recentes 

• Conexão com a Internet de 1 Mbps ou mais 

Fechar outras guias, navegadores e programas durante a transmissão de conteúdo 

pode ajudar. Além disso, é melhor usar uma conexão a cabo com a Internet, em vez 

de uma conexão de rede sem fio. 
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Sobre Gravações 
É dado a oportunidade aos alunos do IBAC regularmente matriculado no curso  

assistir às gravações das aulas dos cursos com as seguintes condições: 

 

• Gravações serão disponibilizadas apenas para alunos do curso. 

• Perguntas somente na aula ao vivo. 

• Assistir apenas à gravação não confere ao aluno presença na disciplina ou 

participação em nota. 

• Os alunos cadastrados na modalidade “Online”, possuem acesso à gravação 

sem cobrança de taxa por uma semana após a transmissão ao vivo da aula. 

•  os alunos que cursam a modalidade Online e desejam assistir à gravação, 

poderão ter acesso a uma semana mediante o pagamento da taxa. 

• É cobrado o valor de R$ 20,00 para aulas avulsas online 

  

Assistir à gravação não conta como participação da disciplina e nem como matéria 

cursada. Para tal o aluno deve assistir 

 

                                                                                           


