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TERMO DE ACEITE
INSCRIÇÃO
1. INSCRIÇÃO
1.1.Compreendida pelo período de 04 de julho de 2022 a 03 de março de 2023 (ao meio-dia).
1.2.Descontos no processo de inscrição não cumulativos.
1.3.O inscrito reconhece o correio eletrônico (e-mail) indicado no ato da sua inscrição como uma forma
válida e eficaz de comunicação. Não havendo qualquer notificação de alteração do endereço eletrônico
fornecido, qualquer comunicação enviada por curso@hiperberiaca.rio.br a tal endereço será considerada
como válida e como tendo sido recebida pelo aluno.
1.4.Por se tratar de um curso online, o aluno entende e concorda que se faz necessário possuir todos os
recursos obrigatórios para acessar e participar das aulas e avaliações, entre eles, dispositivo para
assistir (celular, tablet, computador ou notebook), instalação do aplicativo Zoom no dispositivo e acesso
à internet de boa qualidade, sendo de responsabilidade exclusiva do aluno providenciar tais recursos. O
aluno se responsabiliza por todos os fatos e custos com seu acesso e manutenção de sua conexão ao
Curso.
1.5.O aluno não poderá modificar, publicar, transmitir, alugar, sublicenciar, transferir, vender, reproduzir,
criar formas derivativas, distribuir, apresentar, exibir ou explorar sob qualquer forma qualquer parte do
conteúdo das aulas, total ou parcialmente.
1.6.Ao efetivar a inscrição e concluir o pagamento, o aluno expressa o seu consentimento e
concordância com o presente Termo.
2. CANCELAMENTO
2.1.Em caso de desistência, independentemente do motivo, deverá ser solicitado o cancelamento por e-mail
juntamente com o formulário de reembolso preenchido (download do formulário disponível no site)
através do e-mail curso@hiperbarica.rio.br.
2.2.Todos os reembolsos serão efetuados após a conclusão do Curso com um desconto de 20% de taxa
administrativa.
2.3.Inscrições canceladas após 06 de março de 2023 não serão reembolsadas.
2.3.1. Neste termo, o aluno entende e concorda que a cobrança da multa acima estipulada
considera as características dos serviços prestado pela internet à distância, os
investimentos relacionados à infraestrutura tecnológica, licenças, dimensionamento
de capacidade e alocação da equipe que será realizada pela Hiperbárica Hospitalar no
momento de sua inscrição.
3. AULAS
3.1. As aulas do Curso serão 100% online, ao vivo, às sextas no horário das 18h às 22h e aos sábados no
horário das 09h às 13h, para médicos e enfermeiros, conforme cronograma abaixo:
Módulo I

03/03 e 04/03/2023

Módulo II

10/03 e 11/03/2023

Módulo III

17/03 e 18/03/2023

Módulo IV

24/03 e 25/03/2023

Módulo V

31/03 e 01/04/2023
Tabela 1 - Módulos

3.2. A presença do aluno online é uma exigência do Curso, não sendo facultativo.
3.3. Para acesso às aulas, o aluno deve acessar sua área reservada:
- Acesse o site www.hiperbarica.rio.br, clique em Inscrições e Participantes já Inscritos;
- Forneça seu CPF e senha cadastrada no ato da inscrição;
- Ao logar, clique em Arquivos e selecione o link AULA.
3.4. As aulas serão gravadas e ficarão disponíveis para consulta na área reservada do participante até às
23h59 do dia 30 de abril de 2023.
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4. AVALIAÇÃO
Serão realizadas avaliações por módulo, com seis questões de múltipla escolha cada, totalizando trinta
questões no Curso, nas seguintes datas:
Descrição

1º Chamada

2º Chamada

Avaliação do Módulo I

10/03 das 18h às 19h

11/03 das 13h às 14h

Avaliação do Módulo II

17/03 das 18h às 19h

18/03 das 13h às 14h

Avaliação do Módulo III

24/03 das 18h às 19h

25/03 das 13h às 14h

Avaliação do Módulo IV

31/03 das 18h às 19h

01/04 das 13h às 14h

Avaliação do Módulo V

14/04 das 18h às 19h

15/04 das 13h às 14h

Tabela 2 – Avaliações

Serão aplicadas as mesmas avaliações para as duas categorias (médicos e enfermeiros), contudo a nota
para aprovação considerará a média de cada categoria (conforme item 6 deste termo).
4.1.Orientações para avaliação
O link de acesso para avaliação será disponibilizado na sua área reservada do participante e o acesso a
avaliação será liberado somente dentro do horário informado na tabela Tabela 2 – Avaliações.
Cada aluno terá 30 (trinta) minutos para realizar a prova, que contém seis questões de múltipla escolha, ou
seja, terá em média 5 (cinco) minutos para responder cada questão.
Assim que houver acesso ao link, o tempo de 30 minutos será cronometrado pelo sistema. Ao final dos 30
minutos, o sistema encerra e automaticamente suas respostas serão enviadas (no caso de o aluno não clicar
em enviar).
Caso todas as questões não sejam respondidas, serão consideradas as questões marcadas e as demais
constarão em branco.
Quando suas respostas forem enviadas (seja após clicar em enviar ou enviada automaticamente pelo
sistema ao final do tempo), será gerado em sua área (Arquivos) um link em .pdf para download ou conferência
futura.
4.2.Cronometragem da avaliação
Após o primeiro acesso, a contagem de 30 minutos será iniciada. Caso o aluno clique no link às 18h10, por
exemplo, feche a tela para fazer outras atividades e retorne às 18h20, ele automaticamente perderá 10
minutos, restando 20 minutos para resposta. Apesar de possuir 30 minutos para realizar a avaliação, o aluno
que acessar, por exemplo, às 18h40 terão somente 20 minutos, e assim por diante.
4.3.Acesso à avaliação
Para acesso ao link da avaliação o aluno deve acessar sua área do participante no horário estipulado:
- Acesse o site www.hiperbarica.rio.br, clique em Inscrições e Participantes já Inscritos;
- Forneça seu CPF e senha cadastrada no ato da inscrição;
- Ao logar, clique em Arquivos e selecione o link AVALIAÇÃO.
4.4. Segunda Chamada
A ausência na avaliação encaminha o aluno automaticamente para segunda chamada, a ser realizada no dia
seguinte, conforme cronograma na Tabela 2 – Avaliações.
A segunda chamada segue as mesmas regras da primeira avaliação.
Atenção: Não haverá outra oportunidade de avaliação após a segunda chamada.
Alunos que não realizarem a avaliação, nem a segunda chamada, não obterão pontuação no módulo.
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5. CALENDÁRIO
Abaixo cronograma detalhado do Curso:
Data

Dia da Semana

Horário

Atividade

03/03/2023

Sexta-feira

18h às 22h

Aulas Módulo I

04/03/2023

Sábado

09h às 13 h

Aulas Módulo I

10/03/2023

Sexta-feira

18h às 19h

Avaliação 1ª Chamada Módulo I

10/03/2023

Sexta-feira

19h às 22h

Aulas Módulo II

11/03/2023

Sábado

09h às 13 h

Aulas Módulo II

11/03/2023

Sábado

13h às 14 h

Avaliação 2ª Chamada Módulo I

13/03/2023

Segunda-feira

A partir das 12h

17/03/2023

Sexta-feira

18h às 19h

Avaliação 1ª Chamada Módulo II

17/03/2023

Sexta-feira

19h às 22h

Aulas Módulo III

18/03/2023

Sábado

09h às 13 h

Aulas Módulo III

18/03/2023

Sábado

13h às 14 h

Avaliação 2ª Chamada Módulo II

20/03/2023

Segunda-feira

A partir das 12h

24/03/2023

Sexta-feira

18h às 19h

Avaliação 1ª Chamada Módulo III

24/03/2023

Sexta-feira

19h às 22h

Aulas Módulo IV

25/03/2023

Sábado

09h às 13 h

Aulas Módulo IV

25/03/2023

Sábado

13h às 14 h

Avaliação 2ª Chamada Módulo III

27/03/2023

Segunda-feira

A partir das 12h

31/03/2023

Sexta-feira

18h às 19h

Avaliação 1ª Chamada Módulo IV

31/03/2023

Sexta-feira

19h às 22h

Aulas Módulo V

01/04/2023

Sábado

09h às 13 h

Aulas Módulo V

01/04/2023

Sábado

13h às 14h

Avaliação 2ª Chamada Módulo IV

03/04/2023

Segunda-feira

A partir das 12h

14/04/2023

Sexta-feira

18h às 19h

Avaliação 1ª Chamada Módulo V

15/04/2023

Sábado

13h às 14 h

Avaliação 2ª Chamada Módulo V

17/04/2023

Segunda-feira

A partir das 12h

Gabarito Módulo V

17/04/2023

Terça-feira

A partir das 12h

Divulgação do resultado final

29/04/2023

Segunda-feira

A partir das 12h

Certificado para impressão no site

Gabarito Avaliação Módulo I

Gabarito Módulo II

Gabarito Módulo III

Gabarito Módulo IV

6. APROVAÇÃO
6.1.Para obter aprovação no Curso, o aluno deverá atingir 70% da média das 10 maiores notas de sua
categoria (médico / enfermeiro).
- Por exemplo, se a média das 10 maiores notas for 27 acertos, a nota de corte para aprovação será 19
acertos; se a média for 24 acertos, a nota de corte será 17 acertos.
6.2.O resultado de cada aluno, será divulgado individualmente na sua área reservada, apenas ao final do
Curso, a partir das 12h do dia 17 de abril de 2023.

