Informações sobre a metodologia do “Curso Geral de Propriedade Intelectual à Distância” DL101P BR:
1. O curso DL 101P BR foi elaborado para que cada aluno acompanhe o conteúdo de maneira
autônoma e flexível, adaptando o estudo dos módulos aos horários mais adequados aos
seus compromissos diários. Os módulos, áudios, testes de fim de módulo e seus respectivos
fóruns são disponibilizados de acordo com o Cronograma elaborado pela administração do curso,
seguindo a metodologia de EaD estabelecida pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI). Esse cronograma é liberado na primeira semana de aula para que o aluno já possa
organizar seu plano de estudos. Esclarecemos que não há aulas com horários pré-definidos.
2. Essa estruturação do curso visa a facilitar o acesso ao conteúdo e a organização dos estudos, além
de permitir que os alunos se mantenham em um ritmo mais próximo uns dos outros, promovendo
um melhor uso dos fóruns de discussão. Importante ressaltar que os módulos, uma vez liberados,
ficam disponíveis na plataforma para acesso on line e para download pelo aluno em formato pdf
até o último dia de curso. Fóruns são desabilitados no dia anterior ao Exame Final.
3. O Exame Final é feito exclusivamente nas datas determinadas pela administração do curso,
não havendo possibilidade de segunda chamada para alunos que eventualmente não tenham
disponibilidade nas datas previamente informadas. Caso perca o prazo de realização do Exame
Final, o aluno deverá se inscrever em uma nova edição do curso para poder fazer a prova.
4. Os alunos que obtiverem 50 pontos ou mais no Exame Final farão jus a um certificado
digital, disponível para download na Plataforma, assinado por representantes da OMPI e do
INPI. A carga horária informada no certificado é de 75h/a.
5. O curso conta com tutoria de especialistas nacionais nos temas abordados para esclarecer
dúvidas dos alunos e auxiliá-los no processo de construção de conhecimento em propriedade
intelectual e temas correlatos. O aluno conhecerá seu tutor a partir da segunda semana de curso.
Embora o aluno possa escrever diretamente para seu tutor, sugerimos que use os fóruns de
discussão temáticos para o esclarecimento de dúvidas e para que os demais alunos possam
participar de discussões coletivas sobre temas de interesse.
6. Por fim, lembramos que esse é um curso básico, com os objetivos elencados no início de cada
módulo. Neste sentido, questões que não estejam relacionadas aos objetivos propostos, bem como
polêmicas geradas em função de opiniões pessoais não serão consideradas.

