
Regulamento 

 

 Os cursos do Estudo do Espiritismo, na modalidade – EaD, oferecidos pela Federação 

Espírita Brasileira – FEB, serão regidos pelo presente regulamento.  

 

 Artigo 1º  

 

 Os cursos básicos têm por finalidade o estudo, a divulgação e a prática do Espiritismo, 

estendendo a um maior número de pessoas a possibilidade de acesso aos conceitos espíritas e 

de interação via internet.  

 

 Parágrafo Primeiro  

  

 O curso será oferecido em duas versões: uma acompanhada de tutores e outra de livre 

acesso aos materiais e sem acompanhamento direto de tutores. O conteúdo e forma de 

apresentação são os mesmos para as duas versões. Na versão com acompanhamento de 

tutores, o participante terá oportunidade de envio de dúvidas aos tutores e debates periódicos 

nos fóruns definidos em cronograma. Para a versão sem acompanhamento de tutores, haverá, 

ao final de cada módulo, um fórum com data e hora definidas, previamente, para debate dos 

temas estudados e esclarecimento de dúvidas.  

 Cada candidato somente poderá participar de um curso por vez. 

 Abertas as listas de espera, os interessados poderão efetuar sua reserva para o 

próximo curso. 

 

 Parágrafo Segundo  

 

 O interessado preencherá inscrição no link constante do Portal da FEB - Federação 

Espírita Brasileira - http://www.febnet.org.br e receberá, por e-mail, solicitação de 

confirmação da inscrição. A inscrição somente estará efetivada após a resposta do interessado. 

Cada candidato terá sua inscrição confirmada em apenas um curso por vez e o número de 

vagas é limitado.  

 



 Artigo 2º  

 

 Um Cronograma será informado no ambiente virtual de aprendizagem para cada 

curso. Uma vez disponibilizado o material do curso, para melhor aproveitamento do estudo, o 

participante com inscrição confirmada deverá ter seu acesso registrado até o sétimo dia, 

dando-lhe continuidade.  

 

 Parágrafo Único  

 

 O participante terá o prazo do cronograma para concluir o curso. Caso não o cumpra, 

nova inscrição deverá ser feita, pois o curso será encerrado no prazo estabelecido.  

 

 Artigo 3º  

 

 O participante poderá ser desligado do Curso nas seguintes situações:  

 

 I - não fornecer todas as informações sobre sua identificação, devendo, em caso de 

qualquer dificuldade, entrar em contato imediato com a administração do curso via e-mail.  

 II - tendo recebido advertência da administração, em face de colocações indevidas, 

antidoutrinárias ou desacatamento das regras que regulam a web. 

 

 Parágrafo Único  

 

 O referido desligamento poderá ser desconsiderado a critério da Coordenação do 

Curso, após analisadas as justificativas do participante envolvido.  

 

 Artigo 4º  

 

 Os textos da biblioteca  estarão disponíveis para download somente durante a 

realização do Curso.  

 

 Artigo 5º  



 

 Será disponibilizado todo o conteúdo do curso. A participação nos Fóruns é importante 

para esclarecer as dúvidas e ampliar conhecimentos.  

 

 Artigo 6º  

 

 As sugestões de leitura que constam das abas dos roteiros são importantes, pois 

complementam e permitem aprofundamento dos conteúdos vistos durante o curso. 

 

 Artigo 7º  

 

 Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação do Curso.  

 

 


