
 

 

REGULAMENTO CURSO GRATUITO: Dimensões do Trabalho Profissional do/a Assistente 

Social 

Detalhamento operacional de realização do curso e certificação. 
 

Art. 1. O Curso Dimensões do Trabalho Profissional  do/a Assistente Social,  com carga  horária de 10 

horas,  é gratuito,  com limite de 1000 vagas, e será ministrado através da plataforma Youtube Pótere 

Social  (clique aqui ). 

Art. 2. As aulas acontecerão sempre ao meio-dia,  do dia 25.04.2022 à 27.04.2022  e ficarão disponíveis 

por apenas 24 horas (a contar da hora da postagem de cada vídeo).  

Art. 3.  Para a certificação,  você deve: 

I –  Inscrever-se no curso  (cl ique aqui  e se inscreva agora ); 

II –  Inscrever-se no nosso canal  do youtube (clique aqui ) e ativar o s ininho de notificação.  

III –  Assinar a frequência diária  que estará disponível  na descrição de cada aula, no seu respectivo 

vídeo no https://www.youtube.com/poteresocialvideos . 

Atenção:  Cada videoaula ficará disponível  por apenas 24 horas*,  então você deverá assistir o vídeo e 

responder a frequência nesse prazo.  

Art. 4. No ato da inscrição preencha todos os campos corretamente e cuidado ao digitar seu nome e 

email ,  pois eles serão utilizados automaticamente para a emissão do certificado.  

Art. 5. Para a certificação, você deverá ter assistido no mínimo 2 das 3 aulas e assinado a frequência  

que ficará na descrição de cada videoaula no youtube, disponível  por 24 horas*.  

Art. 6.  A frequência deve ser assinada sempre com o mesmo endereço de email  usado na inscrição. 

USE O MESMO ENDEREÇO DE EMAIL,  pois a sua frequência será computada pelo email  informado na 

ficha de inscrição.  

Art. 7. É de inteira responsabilidade do/a aluno/a o pr eenchimento dos dados que serão inseridos no 

certificado, por isso,  tenha atenção ao preencher a inscrição e frequência.  Não nos responsabilizamos 

por erros na emissão do certificado  e não faremos substituições, a emissão é digital  pelas informações 

que você preencheu.  

Art. 8.  Os certificados estarão disponíveis para download a partir de 15.05.2022 , para aqueles/as que 

cumpriram com este regulamento,  em l ink disponibilizado em nosso site  www.poteresocial.com.br  e 

Instagram @poteresocial,  sendo dada ampla divulgação, e ficarão disponíveis para download por 07 

(sete) dias .   

https://is.gd/videoaulaservicosocialgratis
https://is.gd/videoaulaservicosocialgratis
https://www.youtube.com/poteresocialvideos


 

Art.  9.  Os certificados poderão ser baixados somente até 07 (sete) dias, ou seja, do dia 15.05.2022 até 22.05.2022. 

Após tal prazo não poderá ser solicitado ou realizado download dos certificados, mesmo para aqueles/as que cumpriram 

com este regulamento. 

Art. 10.  Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora.   

 

OBS*: 24 horas (a contar da hora da postagem de cada vídeo).  

Fique atenta! As aulas serão lançadas sempre ao meio-dia. 

 

Anexo - Programação 

DATA HORÁRIO TEMA 

25/04/2022 12h (meio-dia) Dimensão Teórico-Metodológica do Trabalho Profissional 

do/a Assistente Social 

26/04/2022 12h (meio-dia) Dimensão Ético-Política do Trabalho Profissional do/a 

Assistente Social 

27/04/2022  12h (meio-dia) Dimensão Técnico-Operativa do Trabalho Profissional do/a 

Assistente Social   

 

OBS*: A videoaula e a frequência ficarão disponíveis por 24 horas (a contar da hora da postagem de cada vídeo). Fique atenta! A 

certificação é exclusiva para os alunos inscritos no curso/ Inscritos no canal do youtube da Pótere Social / Ter assistido no mínimo 2 

das 3 aulas e assinado a frequência. Ver regulamento acima. 
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