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MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO ALUNO
Curso de Habilitação de Cabos (CHC) PM/BM 

 

 

Da finalidade do manual
 

O presente manual tem por finalidade orientar os alunos do Curso de 

Habilitação de Cabos CHC

bem como estabelecer critérios padronizados de entendimentos quanto ao formato 

do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

garantam o alinhamento entre os parti

 
Do período do curso 
 
Início: 19 de setembro de  
Duração: 30 (trinta) dias
Término: 19 de outubro 
correspondente, com chegada dos alunos às 7h30 no local
 
Do Material para estudos
 

O material será composto por apostilas, com conteúdos selecionados a partir dos 

cursos da SENASP, dos quais 

muitos já participaram. Para o melhor acesso às disciplinas, o conteúdo total foi 

resumido em uma única apostila de forma a se adequar ao tempo de execução do 

curso contendo todas as disciplinas do quad

 

DISCIPLINAS CHC PM
Direitos Humanos e Uso Diferenciado da Força

 

Policiamento
 

Preservação de Local de Crime
 

 

DISCIPLINAS CHC BM
 

Emergencista
 

Saúde ou doença de que lado você está?
 

Sistema de Comando e Incidentes
 

 

 
Do Acesso ao material
 

O material para estudos estará disponível por meio digital em um único 
arquivo em duas fontes para 
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MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO ALUNO
Curso de Habilitação de Cabos (CHC) PM/BM -

finalidade do manual 

O presente manual tem por finalidade orientar os alunos do Curso de 

Cabos CHC-PM/BM no tocante a operacionalização do curso proposto, 

bem como estabelecer critérios padronizados de entendimentos quanto ao formato 

do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA ACIDES, e outras condições que 

garantam o alinhamento entre os participantes. 

de 2016 
) dias 

 de 2016 (com prova presencial no Campus de Ensino
, com chegada dos alunos às 7h30 no local). 

Do Material para estudos 

O material será composto por apostilas, com conteúdos selecionados a partir dos 

cursos da SENASP, dos quais os alunos já têm conhecimento de sua existência e que 

muitos já participaram. Para o melhor acesso às disciplinas, o conteúdo total foi 

resumido em uma única apostila de forma a se adequar ao tempo de execução do 

curso contendo todas as disciplinas do quadro abaixo. 

DISCIPLINAS CHC PM 
Direitos Humanos e Uso Diferenciado da Força 

 

mento Orientado para o Problema 
 

Preservação de Local de Crime 
 

Carga horária 
 

DISCIPLINAS CHC BM 
 

Emergencista Pré-Hospitalar I 
 

Saúde ou doença de que lado você está? 
 

Sistema de Comando e Incidentes 
 

Carga horária 
 

ao material 

O material para estudos estará disponível por meio digital em um único 
arquivo em duas fontes para download: 

MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO ALUNO 
- 2016 

O presente manual tem por finalidade orientar os alunos do Curso de 

PM/BM no tocante a operacionalização do curso proposto, 

bem como estabelecer critérios padronizados de entendimentos quanto ao formato 

AVA ACIDES, e outras condições que 

(com prova presencial no Campus de Ensino 

O material será composto por apostilas, com conteúdos selecionados a partir dos 

os alunos já têm conhecimento de sua existência e que 

muitos já participaram. Para o melhor acesso às disciplinas, o conteúdo total foi 

resumido em uma única apostila de forma a se adequar ao tempo de execução do 

Carga horária 
10 

10 
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30 

Carga horária 

10 

10 

10 

30 

O material para estudos estará disponível por meio digital em um único 
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1ª Fonte: No ambiente Moodle/Acides, onde o aluno estará cadastrado na turma
respectiva;  
2ª Fonte: No site da ACIDES em local específico ao CHC.
 

 

Do acesso ao ambiente Moodle/SDS:

 
1. Acesse a página do ambiente EA

ead.sds.pe.gov.br
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. No canto superior direito da página , clique em “acesso” e vá para página  de 
“login” 
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: No ambiente Moodle/Acides, onde o aluno estará cadastrado na turma

: No site da ACIDES em local específico ao CHC. 

ao ambiente Moodle/SDS: 

Acesse a página do ambiente EAD da Acides através do endereç
 

No canto superior direito da página , clique em “acesso” e vá para página  de 

: No ambiente Moodle/Acides, onde o aluno estará cadastrado na turma 

D da Acides através do endereço eletrônico: 

No canto superior direito da página , clique em “acesso” e vá para página  de  



 
 
Secretaria de Defesa Social
Academia Integrada de Defesa Social

 

 
 

Na página de Login, no campo 
números sem pontos e sem o hífen
segundo campo, como
”Acesso”. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4. Pronto, você já está na página de cursos 

correspondente e acesse sua turma
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Na página de Login, no campo “usuário“ digite seu CPF
números sem pontos e sem o hífen, dessa forma: 12345678900

, como “senha” digite: #Acides1 e clique no botão

CPF  

#Acides1  

4. Pronto, você já está na página de cursos EAD/ACIDES. Clique no seu curso 
correspondente e acesse sua turma do CHC: 

CPF completo com 11 
12345678900, e no 

e clique no botão 

. Clique no seu curso 
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5. Agora você já pode

atividades propostas:
 

Secretaria de Defesa Social 
Academia Integrada de Defesa Social 

Agora você já pode acessar o conteúdo do seu curso e participar das 
atividades propostas: 

acessar o conteúdo do seu curso e participar das 
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Do acesso ao material no site da Acides (2ª Fonte)
 
O material também será disponibilizado no endereço eletrônico da Acides: 
www.acides.pe.gov.br
direto a página www.acides.pe.gov.br/cursos/chcpmbm
 

 
 
Do processo de Tutoria
 
Será disponibilizado um ÚNICO FÓRUM
que o aluno possa dirimir as dúvidas
conforme necessidade ou caso específico. A frequência será acompanhada através de 
relatórios disponibilizados
dia e horário para realização da avaliação do curso
 
Do Tutor 
 
O tutor será responsável pelo acompanhamento da sua turma no ambiente virtual, 
esclarecendo as dúvidas surgidas referentes às disciplinas do curso. Os horários de 
acesso ao ambiente da turma pelo tutor será livre, mas deverá ficar sempre atento
às postagens que surgirem no decorrer do dia, tanto de alunos ou do coordenador.
 
Do Coordenador 
 
O coordenador será o responsável pelo bom relacionamento entre o tutor e os 
alunos, entre esses e a administração do curso, auxiliando nas questões burocráticas, 
acessos, e orientações bem como pela confecção do 
TURMA e de outras document
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Do acesso ao material no site da Acides (2ª Fonte) 

O material também será disponibilizado no endereço eletrônico da Acides: 
www.acides.pe.gov.br, em local específico para o CHC PM/BM

www.acides.pe.gov.br/cursos/chcpmbm 

Do processo de Tutoria 

ÚNICO FÓRUM que ficará aberto, do início até o final, para 
dirimir as dúvidas junto ao seu tutor, que o manterá informado 

conforme necessidade ou caso específico. A frequência será acompanhada através de 
relatórios disponibilizados pelo cadastro no sistema AVA-ACIDES e 
dia e horário para realização da avaliação do curso. 

O tutor será responsável pelo acompanhamento da sua turma no ambiente virtual, 
esclarecendo as dúvidas surgidas referentes às disciplinas do curso. Os horários de 
acesso ao ambiente da turma pelo tutor será livre, mas deverá ficar sempre atento
às postagens que surgirem no decorrer do dia, tanto de alunos ou do coordenador.

O coordenador será o responsável pelo bom relacionamento entre o tutor e os 
alunos, entre esses e a administração do curso, auxiliando nas questões burocráticas, 
acessos, e orientações bem como pela confecção do RELATÓRIO

e de outras documentações pertinentes para entrega à ACIDES.

O material também será disponibilizado no endereço eletrônico da Acides: 
CHC PM/BM, ou acessando 

 

que ficará aberto, do início até o final, para 
junto ao seu tutor, que o manterá informado 

conforme necessidade ou caso específico. A frequência será acompanhada através de 
ACIDES e presença no 

O tutor será responsável pelo acompanhamento da sua turma no ambiente virtual, 
esclarecendo as dúvidas surgidas referentes às disciplinas do curso. Os horários de 
acesso ao ambiente da turma pelo tutor será livre, mas deverá ficar sempre atento 
às postagens que surgirem no decorrer do dia, tanto de alunos ou do coordenador. 

O coordenador será o responsável pelo bom relacionamento entre o tutor e os 
alunos, entre esses e a administração do curso, auxiliando nas questões burocráticas, 

RELATÓRIO FINAL DA 
ações pertinentes para entrega à ACIDES. 
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Do Acesso ao Fórum Geral e duvidas com o tutor
 
1. Para acesso ao fórum o aluno deverá repetir os passos para acesso ao 

material, e uma vez na página da turma, terá acesso ao fórum conforme 
mostrado abaixo, clicando e

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pronto, agora você já pode participar do 
sua pergunta, ou interagindo com outros alunos respondendo outras 
mensagens.  
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Do Acesso ao Fórum Geral e duvidas com o tutor 

Para acesso ao fórum o aluno deverá repetir os passos para acesso ao 
material, e uma vez na página da turma, terá acesso ao fórum conforme 
mostrado abaixo, clicando em “fórum de dúvidas”. 

Pronto, agora você já pode participar do fórum geral de dúvidas
sua pergunta, ou interagindo com outros alunos respondendo outras 

Responder à postagem 

Para acesso ao fórum o aluno deverá repetir os passos para acesso ao 
material, e uma vez na página da turma, terá acesso ao fórum conforme 

fórum geral de dúvidas, postando 
sua pergunta, ou interagindo com outros alunos respondendo outras 
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Da resposta ou postagem de dúvida no fórum
 

Com a página de fórum aberta, clique em 
mensagem de outro aluno ou do tutor passando para a janela seguinte, onde estará 
a caixa de mensagem mostrado na figura. O campo 
mas pode ser trocado pelo aluno. No quadro 
resposta para o tutor ou aluno que você selecionou para responder. Em seguida no 
Botão “enviar mensagem ao fórum”

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dos locais da avaliação
 
Os locais serão definidos pela ACIDES, de acordo com a quantidade de alunos de 
cada AIS/Unidade e posteriormente divulgado no ambiente e demais canais 
competentes. 
 
 
Da alteração de senha ou 
 
Para alterar seus dados cadastrais dentro do ambiente, siga os passos de acesso até 
a página da sua turma. Do lado direito da página existem algumas abas informativas; 
procure pela aba “configurações”
ou corrigir algum outro dado, ou em 
pelo sistema: #Acides1
mudanças”. 
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ou postagem de dúvida no fórum 

Com a página de fórum aberta, clique em Responder
mensagem de outro aluno ou do tutor passando para a janela seguinte, onde estará 
a caixa de mensagem mostrado na figura. O campo “assunto” já estará preenchid
mas pode ser trocado pelo aluno. No quadro “mensagem” escreva o conteúdo da 
resposta para o tutor ou aluno que você selecionou para responder. Em seguida no 

“enviar mensagem ao fórum” que se localiza logo abaixo.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto da resposta, mensagem ou dúvida 

is da avaliação 

Os locais serão definidos pela ACIDES, de acordo com a quantidade de alunos de 
cada AIS/Unidade e posteriormente divulgado no ambiente e demais canais 

Da alteração de senha ou e-mail 

Para alterar seus dados cadastrais dentro do ambiente, siga os passos de acesso até 
a página da sua turma. Do lado direito da página existem algumas abas informativas; 

“configurações”, clique em “mudar perfil”
u corrigir algum outro dado, ou em “mudar senha” para alterar a senha fornecida 

#Acides1. Caso altere, não se esqueça de clicar no botão 

Responder para enviar uma 
mensagem de outro aluno ou do tutor passando para a janela seguinte, onde estará 

já estará preenchido, 
escreva o conteúdo da 

resposta para o tutor ou aluno que você selecionou para responder. Em seguida no 
que se localiza logo abaixo. 

Os locais serão definidos pela ACIDES, de acordo com a quantidade de alunos de 
cada AIS/Unidade e posteriormente divulgado no ambiente e demais canais 

Para alterar seus dados cadastrais dentro do ambiente, siga os passos de acesso até 
a página da sua turma. Do lado direito da página existem algumas abas informativas; 

“mudar perfil” para alterar e-mail 
para alterar a senha fornecida 

clicar no botão “Salvar 
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Alterar dados cadastrais 

Alterar senha inicial 
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Da Aprendizagem 

 
O curso não terá efeito classificatório
do conteúdo, certificando a condição do aluno de “apto” ou “inapto”
modo que para fins de antiguidade na nova graduação, será 
anterior a matricula do aluno no curso. Para tanto os discentes serão submetidos a 
avaliações teóricas nas disciplinas constantes da Malha Curricular.
 
Da Aprovação 
 
Para efeito de aprovação
horária do Curso, os alunos serão submetidos a uma avaliação escrita presencial para 
as disciplinas do AVA-ACIDES, através de um caderno de questões composto por 
(doze) questões, sendo 04 (quatro) por disciplina, e para ser considerado
aluno deverá obter um 
questões. 
 
Nos casos em que o aluno do curso não obter o número míni
oportunizada uma nova avaliação para uma nova verificação da aprendizagem.
 
 
Demais informações 

 

Não serão aceitas como oficia
e/ou coordenadores e aluno
mensagens transmitidas no ambiente moodle serão aceitas e interpretadas como 
fonte de informação oficial
de Administração) necessitará verificar
através do relatório individual de coordenação onde será informada a participação 
por acessos ao moodle e
alunos fora do ambiente moodle, como facebook, whatsapp
instrução e tutoria serão desconsiderados.
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não terá efeito classificatório, visa tão somente verificar a aprendizagem 
certificando a condição do aluno de “apto” ou “inapto”

modo que para fins de antiguidade na nova graduação, será mantida a antiguidade 
anterior a matricula do aluno no curso. Para tanto os discentes serão submetidos a 
avaliações teóricas nas disciplinas constantes da Malha Curricular.

aprovação bem como, da comprovação do cumprimento da 
horária do Curso, os alunos serão submetidos a uma avaliação escrita presencial para 

ACIDES, através de um caderno de questões composto por 
, sendo 04 (quatro) por disciplina, e para ser considerado

 número mínimo de 04 (quatro) acertos 

Nos casos em que o aluno do curso não obter o número mínimo de acertos, será 
uma nova avaliação para uma nova verificação da aprendizagem.

como oficiais, as mensagens e interações enviadas 
e aluno sem outros ambientes virtuais e aplicativos

mensagens transmitidas no ambiente moodle serão aceitas e interpretadas como 
oficial entre os participantes do curso CHC.   

necessitará verificar as autenticidades e oficializações das turmas 
através do relatório individual de coordenação onde será informada a participação 
por acessos ao moodle e a dinâmica da turma. Qualquer informação repassada aos 
alunos fora do ambiente moodle, como facebook, whatsapp etc, com intenções de 
instrução e tutoria serão desconsiderados. 

Para mais informações:

CT EaD/ Acides: (81) 3183
Major PM Joel Alexandre

Subtenente PM Eduardo Silva

, visa tão somente verificar a aprendizagem 
certificando a condição do aluno de “apto” ou “inapto”, de 

mantida a antiguidade 
anterior a matricula do aluno no curso. Para tanto os discentes serão submetidos a 
avaliações teóricas nas disciplinas constantes da Malha Curricular. 

bem como, da comprovação do cumprimento da carga 
horária do Curso, os alunos serão submetidos a uma avaliação escrita presencial para 

ACIDES, através de um caderno de questões composto por 12 
, sendo 04 (quatro) por disciplina, e para ser considerado“ apto” o 

número mínimo de 04 (quatro) acertos do total de 

mo de acertos, será 
uma nova avaliação para uma nova verificação da aprendizagem. 

mensagens e interações enviadas pelos tutores 
e aplicativos; Apenas as 

mensagens transmitidas no ambiente moodle serão aceitas e interpretadas como 
entre os participantes do curso CHC.   A SAD (Secretaria 

des e oficializações das turmas 
através do relatório individual de coordenação onde será informada a participação 

Qualquer informação repassada aos 
etc, com intenções de 

Para mais informações: 

CT EaD/ Acides: (81) 3183-5086 

PM Joel Alexandre 

Subtenente PM Eduardo Silva 


