
 
 

EDITAL PARA MATRÍCULA NANOCURSOS UNIOPET 2022 

 

A Coordenação Acadêmica do Centro Universitário Opet, no uso de suas 

atribuições, torna pública a abertura das inscrições para os nanocursos, que 

ocorrerá no período informado no cronograma, 100% online, conforme normas 

definidas neste edital.  

1. CRONOGRAMA  

ATIVIDADES DATAS 

Período para realização de rematrícula, 

para aquisição dos nanocursos. 

Veterano PRESENCIAL, EAD e 

SEMI:  

Início: 01/06/2022  

Finalização: 25/07/2022 

 

Prazo para realização do curso Veterano PRESENCIAL, EAD e 

SEMI:  

Início do Curso: 25/07/2022  

Finalização do Curso: 15/12/2022 

 

 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

2.1. Poderá se matricular nos Nano cursos os discentes veteranos dos 

cursos presenciais, semipresenciais e EAD que realizarem a 

rematrícula e pagamento da taxa de antecipação até 25/07/2022.         

É necessário pagar a taxa de antecipação ou da 1ª mensalidade para 

garantir a vaga.  



 
2.2. Somente poderá se matricular nos Nano cursos, o discente que se 

encontra devidamente matriculado no Centro Universitário Opet e em 

situação acadêmica e financeira regulares.  

2.3. Não será permitido o cancelamento ou troca de matrícula nos Nano 

cursos após a data de início.  

2.4. Cada discente poderá cursar até 2 Nano cursos por período de oferta. 

2.5. Só poderá cursar o Nano curso, o estudante que realizar a sua 

rematrícula e efetuar o pagamento do boleto, referente a taxa de 

antecipação da rematrícula do curso, respeitando o referido no item 

2.1. 

2.6. A inscrição nos Nano cursos, não incidirá custos sobre a mensalidade 

do discente, desde que respeitado o descrito no item 2.1 e 2.4. 

2.7. A avaliação dos Nano cursos ofertados será por meio de entrega de 

atividade avaliativa, composta por questões objetivas.  

2.8. Será considerado aprovado no Nano curso o estudante que alcançar 

70% de aproveitamento.  

2.9. Após a conclusão e aprovação no Nano curso, em um prazo de até 

30 dias. Será disponibilizado para download, no aluno on-line, o 

certificado.  

2.10. É de responsabilidade do aluno a impressão do certificado e a 

submissão para compor as horas de atividades complementares.  

 

3. SOLICITAÇÃO E MATRÍCULA  

 

3.1. O estudante interessado em cursar os Nano cursos, e que esteja 

dentro dos critérios estabelecidos no item 2.1, receberá link referente 

à formulário de inscrição, o qual deve ser enviado no prazo 



 
determinado. Discente veterano terá que enviar formulário até o dia 

25/07/2022. Dúvidas, entrar em contato com a Central de Atendimento 

pelo e-mail: nanocursos@opet.com.br 

3.2. Após a inscrição o estudante deve acompanhar a liberação do(s) 

curso(s) no AVA.  

3.3. Ao realizar a matrícula, o estudante precisa ficar atento ao período 

para a realização do Nano curso. 

 

Veterano:  

Início do curso: 25/07/2022 Finalização do curso: 15/12/2022 

 

4. CURSOS OFERTADOS  

Nanocursos ofertados para Veteranos CH 

Equipes de Alta Performance 40 

Estratégias para Inovação e Criatividade 40 

Coaching e Mentoring 40 

Gestão de Projetos 40 

E-commerce 40 

Estratégias para Comunicação Interpessoal e Corporativa 40 

Identificação e Análise de Riscos 40 

Planejamento Estratégico de Marketing 40 

Gestão de Custos e Orçamento 40 

As Novas Perspectivas do Direito do Trabalho 40 

Legislação, Ética e Marketing Jurídico 40 

Direito Contratual 40 

Liderança e Produtividade em Gestão: Ferramentas 
Estratégicas 40 

Metodologias Ativas para Inovação em Sala de Aula 40 

Políticas Públicas na Educação 40 

Neurolinguística e Aquisição da Linguagem 40 

Neuropsicologia da Aprendizagem 40 

Paradigma do perfil dos Alunos e Professores na Era Digital 40 

Alfabetização e Letramento 40 

Fundamentos da EaD 40 

4.3. Os casos omissos serão analisados pela coordenação de curso com 

anuência da Coordenação acadêmica.  

mailto:nanocursos@opet.com.br


 
  

Curitiba, 27 de maio de 2022 

Profº. Cezar Augusto Schadeck 

Coordenador Acadêmico 

 


