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Cursista, bem-vindo ao canal de dúvidas frequentes. 

Localize a sua dúvida e leia com atenção as orientações dadas. 

Agradecemos pelo interesse nos cursos do programa de formação continuada na modalidade à distância 

da Editora Opet. 

 

1. INSCRIÇÃO 

Dúvidas mais frequentes sobre as inscrições no programa de formação continuada na modalidade a 

distância da Editora Opet. 

 

1.1 Quais os critérios para realização da inscrição?  

Os cursos do programa de formação continuada na modalidade à distância da Editora Opet são oferecidos 

aos gestores e professores das Secretarias Municipais de Educação conveniadas a Editora Opet conforme 

licitação/contrato. 

 

 

1.2 Quem pode fazer a inscrição?  

De acordo com o item segundo do Termo de Aceite,  

“2. Somente poderão participar dos cursos, os professores/gestores, neste termo denominados alunos, que 

façam parte das Secretarias de Educação conveniadas com a Editora Opet/Sefe, sendo excluídas pessoas 

fora desta categoria. ” 

 

Portanto, poderão ser cursistas os professores e gestores (diretores, coordenadores, orientadores e 

pedagogos) que atuam em suas práticas com os livros didáticos da Editora Opet em escolas da Secretaria 

Municipal de Educação conveniadas. 

 

 

1.3 Como faço a minha inscrição?  

1º) Entre em contato com a Secretaria Municipal de Educação e solicite seu Voucher.  

2º) Após a obtenção do Voucher e com o mesmo em mãos, siga atentamente as orientações de como fazer 

a sua inscrição.  

 

Reforçamos: somente faça a inscrição após ler atentamente as orientações descritas no Voucher e assistir 

ao vídeo de orientação. Atenção: o preenchimento incorreto da inscrição pode resultar na invalidação do 

Voucher.  
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1.4 Qual o valor do curso? 

De acordo com o item terceiro do Termo de Aceite,  

“3.  Este curso será gratuito e o acesso do aluno/contratante será liberado mediante confirmação de 

inscrição onde este indicará o número do voucher a ser disponibilizado pela Editora Opet. ” 

 

Portanto, mediante a digitação do Voucher durante o processo de inscrição o cursista terá um desconto de 

100% (cem por cento) o que garante a gratuidade do curso.  

 

Importante: Somente faça a inscrição quando tiver o Voucher em mãos. Para obter o Voucher, entre em 

contato com a Secretaria Municipal de Educação.  

 

 

1.5 Como obter o Voucher para realizar a inscrição? 

Entre em contato com a Secretaria Municipal de Educação e solicite seu Voucher.  

 

* Importante: A Editora e o Centro Universitário UniOpet não realizam envio de Voucher diretamente aos 

cursistas. Para obter um Voucher, entre em contato diretamente com a Secretaria Municipal de Educação.  

 

 

1.6 Posso emprestar/ceder o Voucher a outra pessoa?  

De acordo com os itens sexto e décimo quinto do Termo de Aceite,  

“6.  O aluno se responsabiliza pelas informações fornecidas no site no ato da inscrição. ” 

 

“15. O aluno declara reconhecer que o UniOpet é o titular exclusivo dos direitos de propriedade intelectual 

dos cursos desenvolvidos e ofertados nesta plataforma. Está ciente que não poderá copiar, modificar, 

transferir, sublicenciar, vender, ou de qualquer forma, colocar à disposição de terceiros, os materiais 

disponibilizados, nem os serviços prestados pelo UniOpet; ” 

 

Portanto, o Voucher somente poderá ser utilizado pelo portador que fez o preenchimento dos dados no 

momento da inscrição. 

 

Ao Grupo UniOpet é reservado o direito de cancelar as inscrições realizadas de forma irregular.  
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1.7 Não tenho endereço de e-mail para inscrição. O que faço? 

De acordo com o décimo segundo item do Termo de Aceite, 

“12.   A forma de comunicação utilizada pelo UniOpet para informar qualquer tipo de alteração aos seus 

alunos de cursos e ações educativas na modalidade à distância é o endereço de e-mail informado no 

momento da inscrição, ficando o aluno/contratante responsável pela efetiva e inequívoca comunicação em 

caso de alteração de endereço; ” 

 

Portanto, antes de fazer a inscrição, certifique-se de ter um e-mail válido, ativo e de checar com frequência 

a sua Caixa de Mensagens. Caso ainda não tenha uma conta de e-mail, informamos existem provedores 

gratuitos como Gmail, Hotmail, entre outros. Providencie a sua conta.  

 

 

2. VAGAS 

Abaixo as dúvidas mais frequentes sobre as vagas para o programa de formação continuada na modalidade 

a distância da Editora Opet. 

 

2.1 Como obter as informações sobre as vagas?  

Informações sobre vagas para os cursos entre em contato diretamente com a Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

 

2.2 Quantas vagas o cursista tem direito? 

De acordo com o item primeiro, do Termo de Aceite,  

“1. Cada aluno terá acesso a apenas um curso da plataforma” salvo exceções conforme licitação e contrato. 

 

Outras informações sobre vagas para os cursos entre em contato diretamente com a Secretaria Municipal 

de Educação. 

 

 

3. CURSOS 

 

3.1 Onde obtenho informações sobre os cursos? 

No momento da inscrição, na plataforma da Loja Virtual, no item VER DETALHES, aparecem informações 

detalhadas sobre o curso escolhido. 

 

A Secretaria Municipal de Educação também tem o documento chamado “Descritivo dos cursos 2019”.  
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3.2 Quanto tempo tenho para concluir o curso?  

Conforme o décimo primeiro item do Termo de Aceite: 

“11. O curso terá seu conteúdo disponível para realização das avaliações durante o período de vigência; ” 

 

Portanto, o cursista tem o prazo máximo de 90 dias a partir do primeiro acesso com o Usuário e Senha. 

Após esse prazo a realização das atividades na plataforma de cursos é automaticamente encerrada.  

 

 

3.3 Nos cursos existem atividades presenciais a serem realizadas?  

Conforme o oitavo item do Termo de Aceite: 

“8. Os cursos são 100% (cem por cento) online E SEM TUTORIA; ” 

 

Portanto, todas as atividades a serem realizadas serão dentro da Sala de Aula Virtual (plataforma Moodle), 

não há atividades a serem realizadas presencialmente.  

 

 

3.4 Tenho que enviar alguma atividade ao tutor? 

Também conforme o oitavo item do Termo de Aceite: 

“8. Os cursos são 100% (cem por cento) online E SEM TUTORIA; ” 

 

Portanto, todas as atividades a serem realizadas serão dentro da Sala de Aula Virtual (plataforma Moodle), 

não há atividades a serem enviadas ao tutor, pois os cursos não têm tutoria.  

 

 

4. ACESSO 

Abaixo as dúvidas mais frequentes sobre o acesso às plataformas do programa de formação continuada na 

modalidade a distância da Editora Opet. 

 

4.1 Como acessar a plataforma para inscrição (Loja Virtual)?  

1º) Entre em contato com a Secretaria Municipal de Educação e solicite seu Voucher.  

2º) Após a obtenção do Voucher e com o mesmo em mãos, leia atentamente e siga as orientações de como 

fazer a sua inscrição. 

 

Importante: Somente faça o acesso se tiver o Voucher em mãos e após fazer a leitura das orientações!  
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4.2 Como acessar a plataforma de Sala de Aula Virtual (plataforma de cursos Moodle)? 

Acesse a internet, digite o endereço: https://editora-

uniopet.moodle.crossknowledge.com/ead/login/index.php , então insira o seu Usuário e Senha para entrar.  

 

Maiores informações, consulte o Manual do Cursista. 

 

 

4.3 Como acessar a plataforma de Sistema Acadêmico – Aluno Online (plataforma Lyceum)?  

Acesse a internet, digite o endereço: http://aluno.opet.com.br/AOnline/AOnline/avisos/T016D.tp, então 

insira o seu Usuário e Senha para entrar. 

 

Maiores informações, consulte o Manual do Cursista. 

 

 

5. USUÁRIO E SENHA 

Abaixo as dúvidas mais frequentes sobre o Usuário e Senha de acesso às plataformas do programa de 

formação continuada na modalidade a distância da Editora Opet. 

 

5.1 Ainda não tenho um Usuário e Senha. O que faço?  

Conforme o sétimo item do Termo de Aceite: 

“ 7.  Para acesso às atividades inerentes ao curso escolhido o aluno deverá utilizar o login e senha, que 

serão enviados para o e-mail cadastrado no ato da inscrição, após a efetivação da inscrição nos termos do 

item 1.”. 

 

Portanto, os Usuários e Senhas são enviados via Plataforma de cursos diretamente para o endereço de e-

mail informado no momento da inscrição.  

 

Importante: Mantenha seu e-mail ativo e acesse sua conta regularmente. O Usuário e Senha são dados de 

responsabilidade do cursista, por isso, ao receber a mensagem de “Boas Vindas”, anote/guarde em local 

seguro.  
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5.2 Não localizei o e-mail com meu Usuário e Senha. O que faço?  

Verifique se a mensagem enviada pela plataforma de cursos não está na Caixa de Spam ou no Lixo 

Eletrônico de seu e-mail. 

 

Importante: ao localizar a mensagem, adicione o destinatário aos seus contatos, desta maneira todas as 

mensagens chegarão à sua caixa de entrada. 

 

 

5.3 Não localizei o e-mail com meu Usuário e Senha na caixa de Spam ou Lixeira Eletrônica. O 

que faço?  

Entre em contato com o profissional com o perfil de Administrador da plataforma de cursos EaD em sua 

Secretaria Municipal de Educação. Este profissional tem acesso à plataforma e aos Usuários dos cursistas.  

 

 

5.4 Esqueci meu Usuário. O que faço?  

Localize a mensagem de Boas Vindas enviada pela plataforma de cursos em sua Caixa de Mensagens. Seu 

Usuário está descrito no corpo do e-mail. 

 

Importante: Mantenha seu e-mail ativo e acesse sua conta regularmente. O Usuário e Senha são dados de 

responsabilidade do cursista, por isso, ao receber a mensagem de “Boas Vindas”, anote/guarde em local 

seguro.  

 

 

5.5 Esqueci minha Senha. O que faço?  

1º) Acesse a internet e digite o endereço: https://www.editoraopet.com.br/publico.php, clique em SETOR 

PÚBLICO>EAD>INCREVA-SE>LOGIN. 

2º) Clique em “Esqueci a Senha” e digite o endereço de e-mail utilizado na sua inscrição; 

3º) Acesse sua Caixa de Mensagens, localize a mensagem enviada automaticamente pela plataforma e siga 

as orientações.  

 

Maiores informações, consulte o Manual do Cursista. 
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5.6 Posso emprestar meu Usuário e Senha a outros? 

De acordo com décimo quinto item do Termo de Aceite,  

“15. O aluno declara reconhecer que o UniOpet é o titular exclusivo dos direitos de propriedade intelectual 

dos cursos desenvolvidos e ofertados nesta plataforma. Está ciente que não poderá copiar, modificar, 

transferir, sublicenciar, vender, ou de qualquer forma, colocar à disposição de terceiros, os materiais 

disponibilizados, nem os serviços prestados pelo UniOpet;” 

 

Portanto, o Usuário e Senha são dados de responsabilidade do cursista e este não poderá colocar à 

disposição de terceiros.  

 

 

6. NAVEGAÇÃO: 

Abaixo as dúvidas mais frequentes sobre navegação nas plataformas do programa de formação continuada 

na modalidade a distância da Editora Opet. 

 

6.1 O que é a Sala de Aula Virtual (plataforma Moodle)? 

A Sala de Aula Virtual é uma plataforma Moodle na qual o cursista irá acessar sua trilha de aprendizagem, 

acessar seus conteúdos, realizar a Avaliação Final e obtendo a nota mínima, fará o download de seu 

Certificado. 

 

 

6.2 Como acessar a Sala de Aula Virtual (plataforma Moodle)? 

Acesse a internet, digite o endereço:  https://editora-

uniopet.moodle.crossknowledge.com/ead/login/index.php e digite seu Usuário e Senha para entrar.  

 

Maiores informações, consulte o Manual do Cursista.  
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6.3 Como navegar/estudar na Sala de Aula Virtual?  

O cursista deverá realizar a sua trilha de aprendizagem: ler os textos, acessar os conteúdos, assistir aos 

vídeos, etc.  

 

Ao final de cada aula, deverá clicar na opção "Para continuar marque sua aula como concluída" desta 

maneira a Aula seguinte será liberada. 

 

Somente após a realização de todas as aulas é que aparecerá a aba chamada AVALIAÇÃO FINAL na qual o 

mesmo poderá fazer sua prova para obtenção de nota e do Certificado.  

 

Maiores informações, consulte o Manual do Cursista.  

 

 

6.4 O que é o Sistema Acadêmico Aluno Online? 

O Sistema Acadêmico Aluno Online é uma plataforma Lyceum na qual o cursista poderá: Resgatar sua 

Senha; Alterar seus dados, Acessar Notas, Acessar Boletim, Alterar seus dados de Cadastro, Acessar a Sala 

de Aula Virtual, Lerá os Avisos e Notificações, entre outros. 

 

 

6.5 Como acessar o Sistema Acadêmico Aluno Online?  

Acesse a internet, digite o endereço:  http://aluno.opet.com.br/AOnline/AOnline/avisos/T016D.tp e seu 

Usuário e Senha para entrar.  

 

Maiores informações, consulte o Manual do Cursista. 
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7. MEU CADASTRO/ MEUS DADOS 

Abaixo as dúvidas mais frequentes sobre a atualização dos dados pessoais nas plataformas do programa 

de formação continuada na modalidade a distância da Editora Opet. 

 

 

7.1 Como alterar/atualizar meu Nome? 

De acordo com item sexto do Termo de Aceite,  

“6.  O aluno se responsabiliza pelas informações fornecidas no site no ato da inscrição.” 

 

Portanto, devido a questões de segurança os cursistas precisam solicitar a permissão para alteração do 

Nome na plataforma de cursos.  

 

Entre em contato via Fale Conosco e justifique a necessidade de alteração/atualização do nome. 

 

 

7.2 Como alterar/atualizar os meus Dados Pessoais cadastrados: e-mail, endereço, telefone e 

CEP?  

Os dados pessoais devem ser alterados na plataforma de Sistema Acadêmico – Aluno Online (plataforma 

Lyceum).  

 

1º) Acesse a internet, digite o endereço:  http://aluno.opet.com.br/AOnline/AOnline/avisos/T016D.tp e seu 

Usuário e Senha para entrar.  

2º) Clique em CADASTRO e em DADOS CADASTRAIS; 

3º) Realize as alterações necessárias e clique no botão ALTERAR. 

Maiores informações, consulte o Manual do Cursista. 
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8. PRAZOS 

Abaixo as dúvidas mais frequentes sobre o prazo para realização dos cursos do programa de formação 

continuada na modalidade a distância da Editora Opet. 

 

8.1 Quando posso iniciar meu curso? 

De acordo com item décimo terceiro do Termo de Aceite,  

“13.  Uma vez confirmada a inscrição nos termos do item 1, serão disponibilizados login e senha para acesso 

à plataforma. Após o primeiro login dar-se-á o início das atividades educativas. ” 

 

Portanto, assim que receber o e-mail de “Boas Vindas” enviado pela plataforma o cursista poderá acessar 

e iniciar seu curso após o período de uma hora após a inscrição.  

 

 

8.2 Qual o prazo para realização de meu curso? 

De acordo com item décimo quarto do Termo de Aceite,  

“14.  O aluno se compromete a realizar o curso no prazo máximo de 90 dias, sendo que após o 

decurso deste prazo o aluno fica ciente de que não será possível a realização do curso, sendo bloqueado o 

acesso à plataforma. Nestes casos não haverá a formalização de certificado em seu nome”. 

 

Portanto, o prazo máximo para realização é de 90 dias a partir do primeiro acesso com Usuário e Senha. 

 

 

8.3 Qual o prazo para acesso aos conteúdos de meu curso? 

De acordo com décimo primeiro item do Termo de Aceite,  

“11.  O curso terá seu conteúdo disponível para realização das avaliações durante o período de vigência. ” 

 

Portanto, o conteúdo de estudo estará disponível durante o prazo máximo de 90 dias a partir do primeiro 

acesso com Usuário e Senha. Após esse prazo a plataforma automaticamente indisponibilidade o acesso a 

Avaliação Final.  

 
 
8.4 Qual o prazo para acesso a Avaliação Final de meu curso? 

De acordo com décimo primeiro item do Termo de Aceite,  

“11.   O curso terá seu conteúdo disponível para realização das avaliações durante o período de vigência. ” 

 

Portanto, a Avaliação Final estará disponível durante o prazo máximo de 90 dias a partir do primeiro acesso 

com Usuário e Senha.  
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9. AVALIAÇÃO 

Abaixo as dúvidas mais frequentes sobre a realização da Avaliação Final nos cursos do programa de 

formação continuada na modalidade a distância da Editora Opet. 

 

9.1 Quais os critérios de Avaliação? 

Conforme o item nono do Termo de Aceite, 

“9. Para ter direito à certificação, o aluno deve concluir suas atividades educativas com no mínimo 70% 

(setenta por cento) de aproveitamento e no prazo máximo de 90 dias a partir do primeiro acesso com o 

login e senha; ” 

Portanto, o cursista deverá obter a nota igual ou acima de 70 na Avaliação Final para ter direito ao 

Certificado.  

 

Maiores informações, consulte o Manual do Cursista. 

 

 

9.2 Quantas tentativas tenho direito?  

Conforme orientação disponível na aba AVALIAÇÃO FINAL na Sala de Aula Virtual: 

“Após o início desta atividade, você poderá pausar e retomar os conteúdos quantas vezes precisar, utilizando 

o botão Retornar à Tentativa. Mas atenção: Você terá apenas duas tentativas de envio. ” 

 

Reforçamos: são 2 (duas) tentativas de envio. Caso não obtenha nota igual ou acima de 70 na primeira 

tentativa, o cursista terá mais uma oportunidade de realização a Avaliação Final.  

 

Maiores informações, consulte o Manual do Cursista. 

 

 

9.3 Como acessar a Avaliação? 

A aba chamada AVALIAÇÃO FINAL somente ficará disponível ao cursista após percorrer toda a trilha de 

aprendizagem e concluir TODAS as aulas. 

 

Antes de realizar a Avaliação Final, leia as orientações apresentadas na tela e siga os passos com atenção. 

 

Maiores informações, consulte o Manual do Cursista. 
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10. RESULTADOS E NOTAS 

Abaixo as dúvidas mais frequentes sobre a visualização das Notas obtidas na Avaliação Final do programa 

de formação continuada na modalidade a distância da Editora Opet. 

 

10.1 Como visualizo minhas notas na Sala de Aula Virtual (plataforma Moodle)? 

1º) Acesse a internet, digite o endereço:  https://editora-

uniopet.moodle.crossknowledge.com/ead/login/index.php e seu Usuário e Senha para entrar.  

2º) Na lateral direita da Sala de Aula Virtual localize o menu chamado NAVEGAÇÃO 

3º) Em MEUS CURSOS, localize e clique em NOTAS   

Um relatório será exibido em sua tela contendo a sua nota final. 

 

Maiores informações, consulte o Manual do Cursista. 

 

 

10.2 Como visualizo minhas notas no Sistema Acadêmico – Aluno OnLine? 

1º) Acesse a internet, digite o endereço:  http://aluno.opet.com.br/AOnline/AOnline/avisos/T016D.tp e seu 

Usuário e Senha para entrar.  

2º) Clique em AVALIAÇÃO e em NOTAS E FREQUÊNCIAS 

Um relatório será exibido em sua tela contendo a sua nota final. 

 

Maiores informações, consulte o Manual do Cursista. 

 

 

11. CERTIFICADO 

Abaixo as dúvidas mais frequentes sobre o acesso/download do Certificado nas plataformas do programa 

de formação continuada na modalidade a distância da Editora Opet. 

 

11.1. Quem chancela os Certificados do programa de formação continuada na modalidade à 

distância Editora Opet? 

O Certificado é chancelado pelo Centro Universitário UniOpet. 
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11.2 Quais os critérios para obtenção do Certificado na modalidade EaD?  

Conforme o nono item do Termo de Aceite, 

“9.  Para ter direito à certificação, o aluno deve concluir suas atividades educativas com no mínimo 70% 

(setenta por cento) de aproveitamento e no prazo máximo de 90 dias a partir do primeiro acesso com o 

login e senha. ” 

 

Portanto, o cursista deverá obter a nota igual ou acima de 70 na Avaliação Final para ter direito ao 

Certificado.  

 

 

11.3 Como é a certificação do programa de formação continuada Opet na modalidade EaD? 

Conforme o décimo item do Termo de Aceite, 

“10.   O certificado ficará disponível na plataforma para download, em PDF, após a conclusão das atividades 

educativas; ” desde que cumpridos os critérios do item 9 (nove) do Termo de Aceite. 

 

Portanto, o Certificado estará disponível para download na Sala de Aula Virtual, para os cursistas 

concluintes, que obtiveram nota igual ou superior a 70,00, durante o período máximo de 90 dias a partir 

do primeiro acesso. 

 

Maiores informações, consulte o Manual do Cursista. 

 

 

11.4 Como obtenho meu certificado do programa de formação continuada Opet na modalidade 

EaD? 

Uma vez cumpridos os itens 9 e 10 do Termo de Aceite, o cursista fará download de seu Certificado na 

própria Sala de Aula Virtual (plataforma Moodle).  

 

Na Sala de Aula Virtual (plataforma Moodle) basta clicar na aba AVALIAÇÃO FINAL, no item CERTIFICADO 

e no botão OBTER CERTIFICADO. 

 

Maiores informações, consulte o Manual do Cursista. 
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11.5 O Certificado é impresso? 

Conforme décimo item do Termo de Aceite, 

“10.  O certificado ficará disponível na plataforma para download, em PDF, após a conclusão das atividades 

educativas; ” 

 

Portanto, o Certificado estará no formato digitalizado (.pdf), disponível para download e posterior 

impressão, se o cursista desejar. 

 

Maiores informações, consulte o Manual do Cursista. 

 

 

11.6 A Secretaria Municipal de Educação fará a impressão de meu Certificado? 

Conforme décimo item do Termo de Aceite, 

“10.  O certificado ficará disponível na plataforma para download, em PDF, após a conclusão das atividades 

educativas; ” 

 

Portanto, o Certificado estará disponível para o próprio cursista, dentro da Sala de Aula Virtual conforme 

Usuário/Senha, no formato digitalizado (.pdf), disponível para download e posterior impressão, se o este 

desejar. 

 

 

11.7 Quais as informações disponíveis no Certificado? 

O Certificado estará disponível no formato digitalizado (.pdf), frente e verso, contendo as seguintes 

informações: 

 

- FRENTE:  Dados do Centro Universitário UniOpet, Nome completo do cursista, Nome do Curso concluído, 

Carga horária total, Ano em que foi realizado o curso e Data de Emissão do Certificado. 

 

- VERSO:  Nome do curso, Carga horária total e Nome das unidades de estudos que compõem o curso. 
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12. VIDEOS TUTORIAIS 

 

12.1 Como posso assistir aos vídeos tutoriais? 

Para assistir aos vídeos tutoriais de orientação aos principais recursos da plataforma de cursos siga o 

procedimento indicado: 

1º) Acesse a internet, digite o endereço:  https://editora-

uniopet.moodle.crossknowledge.com/ead/login/index.php e seu Usuário e Senha para entrar.  

2º) Na parte superior da tela localize e clique em TUTORIAIS 

 

Maiores informações, consulte o Manual do Cursista. 

 

 

13. MANUAL DO CURSISTA 

- Clique aqui para fazer download do Manual do Cursista.  

Recomendamos que leia com atenção antes de realizar o curso e o consulte sempre que necessário. 

 

 

14. TERMO DE ACEITE 

- Clique aqui para fazer download do Termo de Aceite.  

Recomendamos que leia com atenção antes de realizar o curso e o consulte sempre que necessário. 

 

 

15. CONTATO 

- Para demais dúvidas e sugestões, acesse o Fale Conosco e envie sua mensagem. 
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