Perguntas frequentes sobre a convocatória para a 5ª edição do Curso
Internacional sobre Políticas Públicas em Direitos Humanos
Março 2021
Como posso verificar se a minha candidatura foi bem sucedida?
O formulário web envia automaticamente as respostas para o seu e-mail assim que
este é preenchido. Recomendamos-lhe que verifique a sua pasta de spam.

O curso tem algum custo?
Não há custos para o curso. Você pode encontrar esta informação no projeto
pedagógico do curso
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2021/049A.pdf

A quem se destina o curso?
O curso destina-se a funcionários públicos responsáveis pela concepção, direção,
execução e avaliação de políticas públicas, membros de organizações e movimentos
sociais, acadêmicas e acadêmicos dos Estados membros do MERCOSUL e da OEA.

Qual é a modalidade do curso?
O curso é inteiramente virtual. Possui uma primeira fase em que os módulos com os
respectivos conteúdos são desenvolvidos e, uma segunda fase em que os/as
participantes apresentam o seu trabalho final e recebem aulas ministradas por
especialistas. Ambas as fases são obrigatórias para a obtenção do certificado. Além
disso, o curso terá aulas síncronas que serão salvas caso não seja possível estabelecer
uma conexão com todos/as os/as participantes.

Como posso candidatar-me ao curso?
Para saber mais sobre o curso e poder candidatar-se, você deve acessar o formulário
de candidatura e o projeto pedagógico do curso que pode ser encontrado no seguinte
link:
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/049.a
sp

Quando serão realizadas as aulas síncronas?
Antes do início do curso, será anunciado o dia e a hora das aulas síncronas. Embora
seja necessária a participação na maioria das aulas, a gravação delas ficará salva para
aqueles que não possam comparecer devido a circunstâncias imprevistas.

Se resido em um país que não seja membro da OEA, posso candidatar-me ao curso?
Se você for nacional de um dos Estados membros da OEA, pode candidatar-se,
independentemente do seu país de residência atual. Da mesma forma, aqueles que
não são nacionais de um Estado membro, mas têm residência legal em algum desses
países, também podem candidatar-se.

Em quais idiomas o curso será ministrado?
Os materiais do curso e as aulas síncronas estarão disponíveis em inglês e espanhol. No
entanto, os/as participantes do Brasil podem fazer intervenções nos fóruns de
participação na sua língua nativa.

