Manual do Aluno - ESSS Virtual
Reunimos as informações básicas sobre o funcionamento dos cursos on-line do
ESSS Virtual. A leitura deste conteúdo é importante para que o estudante saiba
conduzir com facilidade as atividades acadêmicas.

1. Matrícula
1.1. Inscrição: Os cursos à distância do ESSS Virtual são abertos a toda comunidade
de Engenharia. A contratação pode ser efetuada → https://www.esssvirtual.com/
1.2. Pré-requisito: Não são exigidos pré-requisitos formais para os cursos on-line.
Entretanto sugerimos a realização das capacitações básicas para o bom
aproveitamento dos conteúdos abordados. Caso haja qualquer dúvida, solicite
instruções dos nossos consultores educacionais.
1.3. Período de acesso: O aluno tem acesso durante 90 dias. Caso haja
necessidade de extensão do prazo, envie um e-mail para a coordenação do
Instituto ESSS (cursos@esss.co) que sua solicitação será avaliada.

2. Realização das aulas
O aluno tem flexibilidade para cursar a capacitação no momento mais conveniente
da sua jornada diária. Os vídeos, textos e exercícios foram previamente preparados,
revisados e estruturados permitindo o melhor aproveitamento atemporal.

3. Portal de Ensino a Distância
O portal de ensino a distância é uma ferramenta dedicada exclusivamente ao
compartilhamento de informações pertinentes ao curso. O Instituto ESSS utiliza como
base a plataforma EADBOX que permite o compartilhamento de vídeos, textos,
arquivos do software e imagens. O acesso é individual e intransferível, e é vetado o
compartilhamento. Sugerimos que o aluno mantenha seu cadastro completo e
atualizado. O login e senha podem ser redefinidos a qualquer momento.
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4. Licenças educacionais dos softwares
Para execução dos exercícios propostos, sugerimos a utilização da licença
educacional do pacote ANSYS. A instalação deverá ser feita no computador pessoal
do aluno e a utilização é restrita às atividades do curso. É vedada a utilização para
fins comerciais. Caso o estudante viole as regras de propriedade de direito autoral da
ANSYS Inc., utilizando versões não oficiais, poderá sofrer penalidades previstas em
lei.

5. Esclarecimento de dúvidas
Caso haja dúvidas técnicas relacionadas aos conteúdos dos cursos, os alunos
tem a opção de submeter os seus questionamentos pelo fórum do curso realizado.
Neste ambiente colaborativo as dúvidas serão avaliadas e elucidadas.
I.

Solicitações enviadas por outros canais de comunicação não serão atendidas;

II.

Este ambiente não deve ser utilizado para dúvidas de projetos pessoais.
Sugerimos a utilização do canal de suporte técnico da ESSS que é exclusivo para
clientes com licenças com suporte e manutenção ativas;

6. Certificação
Após a conclusão integral do curso o aluno tem acesso ao seu certificado
internacional, em formato eletrônico, compovando a conclusão.
O certificado é expedido pelo Instituto ESSS que é a maior Escola de
Simulação Computacional da América do Sul e posicionada entre as 5 maiores do
mundo. A ESSS assegura a qualidade do curso através de sua experiência e
reconhecimento como referência em Simulação Computacional. Com mais de 150
funcionários, é indubitavelmente a maior empresa de CAE na América do Sul, tendo
em seu portfólio mais de 600 empresas em todo mundo. O corpo docente é formado
por doutores e mestres da ESSS e professores convidados, com sólida formação em
ensino, pesquisa e consultoria.

iESSS – Instituto ESSS de Educação, Pesquisa e Desenvolvimento

