
 

 

Prezadas e prezados estudantes, 

Nessa mensagem, gostaríamos de apresentar as diretrizes para a realização do 

curso "O atendimento das mulheres em situação de violência doméstica ou de 

gênero". É natural que surjam dúvidas, sobretudo por se tratar de um curso EAD. 

Abaixo, listamos os principais tópicos para tirar a dúvida de todas(os) estudantes. 

 

1) Nova edição em 2020 | Não se preocupe com "presença" ou referências 

ao ano de 2019 

O IBCCRIM, em parceria com o Instituto Avon, decidiu relançar mais 1 mil vagas 

no dia 13 de abril de 2020. Mas é importante que todas e todos saibam que o 

curso foi ofertado originalmente na modalidade presencial no ano de 2019. Isso 

significa que os docentes e os conteúdos das aulas foram organizados pensando 

em uma dinâmica presencial, no ano de 2019. Em razão dos movimentos para 

#estudeemcasa e #fiqueemcasa, relançamos o curso na plataforma EAD, 

inicialmente com 3 mil vagas. Dado ao grande número de interessadas(os) as 

vagas se esgotaram em menos de 20h. Por este motivo, relançamos mais 1 mil 

vagas gratuitas. Algumas aulas farão referências a conteúdos de 2019 e pedirão 

para que vocês anotem "códigos de frequência". Por favor, desconsiderar essas 

mensagens e concentrar nos conteúdos das aulas. As aulas são divididas em 

duas partes pois, na modalidade presencial, era o momento para realizar um 

intervalo. Novamente, desconsiderem a solicitação para inserção de códigos de 

presença. 

2) Como acessar ao curso 

Os cursos EAD, geralmente, causam uma dificuldade inicial. Mas não tem 

problema: em alguns dias vocês estarão habituadas(os) com a plataforma. Para 

acessar ao curso, basta acessar o seguinte 

link: https://ibccrim.eadbox.com/courses/iii-o-atendimento-das-mulheres-em-

situacao-de-violencia-domestica-ou-de-genero e fazer login com o usuário e 

senha que você fez a sua matrícula. 

A primeira aula está disponível no link: 

https://ibccrim.eadbox.com/courses/iii-o-atendimento-das-mulheres-em-situacao-de-violencia-domestica-ou-de-genero
https://ibccrim.eadbox.com/courses/iii-o-atendimento-das-mulheres-em-situacao-de-violencia-domestica-ou-de-genero


 

https://ibccrim.eadbox.com/ng/student/courses/iii-o-atendimento-das-mulheres-

em-situacao-de-violencia-domestica-ou-de-

genero/lectures/5e8e5abb72d3fa0848923c6d/contents/5e91cee653692c002e6

a90b3/ 

Depois, basta seguir a ordem de aulas da plataforma. 

3) Curso é autoinstrucional 

Como o curso é 100% EAD, ele é autoinstrucional, ou seja, o aluno é responsável 

por assistir os vídeos das aulas e estudar por conta própria os conteúdos das 

aulas. Como o curso é de 2019, não há interação com os docentes e a única 

forma de interação é assistindo aos vídeos e lendo os conteúdos indicados pelos 

docentes. Também não há mediadores responsáveis por responder dúvidas 

sobre conteúdos. 

4) Certificado e progresso das aulas – É necessário assistir todas as aulas 

até 60 dias após a realização da matrícula 

Diferente da primeira versão do curso, feita em 2019, para receber o certificado, 

alunas e alunos necessitam cursar 100% dos vídeos disponíveis no curso. A 

plataforma EADBOX computa presença automaticamente quando estudantes 

assistem aos vídeos por completo. O certificado será emitido automaticamente 

após a conclusão das aulas e resposta da pesquisa de avaliação. O curso estará 

disponível até 60 dias após a data de realização da matrícula.   

5) Problemas técnicos 

Temos mais de 1 mil estudantes matriculadas(os) no curso. Isso inevitavelmente 

gera instabilidades no sistema. Nesse sentido, contamos com a colaboração de 

todas e todos no andamento das atividades. Em alguns momentos os vídeos 

podem travar ou ficar com o áudio duplicado. Pedimos, por favor, para continuar 

com o curso e aguardar a normalização automática do problema ou avançar o 

vídeo, sempre que possível. 

 

6) Atendimento 

https://ibccrim.eadbox.com/ng/student/courses/iii-o-atendimento-das-mulheres-em-situacao-de-violencia-domestica-ou-de-genero/lectures/5e8e5abb72d3fa0848923c6d/contents/5e91cee653692c002e6a90b3/
https://ibccrim.eadbox.com/ng/student/courses/iii-o-atendimento-das-mulheres-em-situacao-de-violencia-domestica-ou-de-genero/lectures/5e8e5abb72d3fa0848923c6d/contents/5e91cee653692c002e6a90b3/
https://ibccrim.eadbox.com/ng/student/courses/iii-o-atendimento-das-mulheres-em-situacao-de-violencia-domestica-ou-de-genero/lectures/5e8e5abb72d3fa0848923c6d/contents/5e91cee653692c002e6a90b3/
https://ibccrim.eadbox.com/ng/student/courses/iii-o-atendimento-das-mulheres-em-situacao-de-violencia-domestica-ou-de-genero/lectures/5e8e5abb72d3fa0848923c6d/contents/5e91cee653692c002e6a90b3/


 

O curso é autoinstrucional, nesse sentido, dúvidas sobre conteúdos e material 

didático não serão respondidas pela plataforma. Em razão do alto número de 

estudantes, o atendimento para problemas técnicos pode demorar entre 3 e 5 

dias úteis. Pedimos paciência e compreensão de todas e todos. 

7) Evite enviar e-mail e mensagens sobre erros 

Pedimos, por gentileza, para que evitem ao máximo o envio de e-mails e dúvidas 

pelo chat/fórum da plataforma. Quando algum problema técnico surgir - como 

falha na conexão, erro de login, conteúdos fora do lugar ou qualquer outro tipo - 

aguardem, por favor algumas horas, pois o sistema foi configurado para corrigir 

automaticamente os problemas. Ao enviar mensagens desnecessárias, o 

sistema acumula mais informações, dificultando a resolução dos problemas. 

Contamos com a paciência e compreensão de todas e todos. 

8) Aproveite o curso 

A violência doméstica e familiar contra as mulheres é um fenômeno que atinge 

mulheres sem distinção de idade, orientação sexual ou classe social. Os 

estereótipos de gênero construídos ao longo das décadas se articularam no 

imaginário coletivo a outros preconceitos, tais como os decorrentes de classe, 

raça, origem social etc. A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que o 

Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Ainda, segundo 

atualizações trazidas pelo Atlas da Violência de 2018, em dez anos se registrou 

um aumento de 15,3% no número de mulheres assassinadas no Brasil - só em 

2016 foram 4.645 mulheres. Dados do Atlas da Violência também mostram que 

de 2006 a 2016, a taxa de mulheres negras assassinadas aumentou em 15,4% 

enquanto que entre as mulheres brancas houve queda de 8%. No Estado de São 

Paulo, somente no primeiro trimestre de 2019 os casos de feminicídio 

aumentaram 76% se comparados com o mesmo período do ano anterior. Todos 

esses tópicos serão discutidos no curso. 

 

Atenciosamente 

Equipe IBCCRIM 


