
Regras do instrutor

● Orientação para o Instrutor

1. Ter o mínimo de 16 anos de idade
2. Habilitação Literária não definida
3. Possuir conhecimento para gravar as próprias aulas com suporte da equipa Cv Cursos
4. Cumprir as instruções e horários estabelecidos no quadro de gravação caso o mesmo

será feita pela nossa equipe.
5. Frequentar o curso online de Instrutor para aperfeiçoar o método de ensino (opcional)
6. Cumprir a carga horária do cursos estabelecida pela instituição
7. Aceitar as determinações e ordem administrativas da empresa

Compete ao instrutor:

1. Desenvolver conteúdos em aulas dinâmicas, procurando o instrutor fazer a relação da
teoria e prática nas aulas lesionadas

2. Nos cursos, a avaliação deve ser feita através da observação direta e constante do
desempenho dos alunos devendo o mesmo interagir reforçando e corrigindo respostas
e colocações.

3. Proibida a parceria de marketing com outros instrutores: ou seja, se um instrutor
pretende fazer parceria com um outro instrutor depois que o curso foi publicado, só
para fazer marketing com os seus alunos, isso vai contra nossa política, visto que se
estas interessadas em fazer marketing com o curso do outro instrutor e só tornar
afiliado.

4. Por outro lado, se pretenderam criar um curso desde início é recomendado
desenvolver ou co-gerenciar juntos, pois é por esse motivo que permitimos que o
curso tenha vários instrutores.

● Orientação para Vídeo-Aulas

1. Duração de curso recomendado entre 5 a 20 minuto e máximo a 50 minuto
2. Cada tópico deve ser falado numa aula
3. Linguagem- português/criolo
4. Incluir exercícios de aplicação em alguns módulos/aulas.
5. Teste de aprovação nos cursos(opcional)
6. Apoio e suporte aos alunos com documentos e outros meios a sua escolha
7. O curso pode ser lecionado por vários instrutores, mas todos devem estar presentes

nas gravações.
8. Não deve fazer parceria com outros instrutores tendo como objetivo de partilhar dados

do aluno ou explorar ferramentas do Cv Cursos.



● Orientação aos Alunos

1. Incentive os alunos a interagir uns com os outros.
2. Responda às perguntas educadamente e em tempo hábil.
3. NÃO publique comentários agressivos, rudes ou ameaçadores.
4. NÃO use as perguntas para promoções, publicação de códigos de cupom, links

promocionais externos. Proibimos qualquer tipo de mensagem de marketing externo
ou referências relacionadas.

5. NÃO solicite nem publique informações pessoais sobre os alunos.
6. Responda às perguntas educadamente.
7. Envolva-se nas discussões/Bate-papo com os alunos.
8. Esteja presente nos chats e eventos que envolva a comunidade do seu curso
9. Alimenta as páginas e comunidades do curso com conteúdo programado e dinâmico

Violação da política

Nossos alunos e instrutores são normalmente bons e responsáveis   membros da comunidade.
Entendemos que todos cometem erros e, às vezes, você simplesmente não sabe quais são as
regras.

Quando vemos casos em que o instrutor está claramente agindo contra o espírito das políticas
do Cv Cursos na tentativa de burlar as regras, ou se percebermos um grave impacto negativo
na experiência do aluno (altos índices de cancelamento de inscrição ou de reembolsos devido
ao comportamento de co-instrutores), tais fatos serão considerados violação das nossas
políticas.

Todos cometem erros. Por isso, a maior parte das violações iniciais acarreta apenas o
recebimento de um aviso. As violações subsequentes podem resultar em perda de acesso aos
recursos de produtos (por exemplo, Anúncios de Cursos), suspensão da conta, ou, em casos
raros, encerramento da conta.

Lembre-se, se você estiver planejando adicionar um co-instrutor ao seu curso, recomendamos
que seja alguém que você conheça e confie. Por favor, tome cuidado e e tenha consideração
extra se estiver compartilhando as receitas ou concedendo direitos de edição a um
co-instrutor. Tenha em mente que a relação contratual do Cv Curso é feita estritamente entre
o Cv Curso e cada um dos instrutores. Quaisquer acordos comerciais relacionados com algum
curso entre co-instrutores permanecem exclusivos entre os co-instrutores.

Se um instrutor cometer uma violação da política, primeiro receberá um aviso simples.
Também forneceremos recursos para ajudar a entender melhor nossas políticas e ter sucesso
no Cv Cursos



Se observarmos outras violações de qualquer uma de nossas políticas, haverá consequências
mais graves na forma de "avisos". O processo é o seguinte:

Aviso → Um e-mail da Trust & Safety sobre a violação e nossas políticas
Strike 1 → Suspensão do anúncio e privilégios de mensagens diretas por um mês
Strike 2 → Cursos bloqueados de promoções ativas por um mês + suspensão do anúncio e
privilégios de mensagens diretas por um mês
Strike 3 → Cursos bloqueados de novas inscrições por um mês + suspensão de anúncio e
privilégios de mensagens diretas por um mês
Ban → Contas e materiais do curso são permanentemente banidos da plataforma
Essas advertências se aplicam ao nível do curso. Todos os instrutores e co-instrutores
associados ao curso ou cursos em violação verão seus recursos desativados para aquele curso.

Observe que nos reservamos o direito de escalar os avisos com base na gravidade da
violação, bem como no comportamento anterior do instrutor. Os avisos são reavaliados em
uma base contínua de seis meses, mas aqueles com um histórico contínuo de violações de
política acabarão enfrentando a remoção da plataforma Cv Cursos.

Incentivamos os instrutores a serem proativos na compreensão e cumprimento das políticas
do Cv Cursos. Recomendamos que todos leiam nossos Termos e os artigos de Confiança e
Segurança para começar com o pé direito.

Se você tiver dúvidas sobre nossas políticas não respondidas na equipa de suporte,
informe-nos em cvcursos.contato@gmail.com


