
Imazon Cursos - Guia Instrucional

Faça login no site e clique no menu Cursos, escolha a carga horária e clique em Matricular.

 

A página de fatura já abre para você pagar com Cartão, mas você pode optar por Boleto e 
Débito em conta.
Para ganhar um super desconto basta acrescentar mais cursos na fatura.



Após identificado o pagamento procure o menu Estudar para iniciar o curso.
Você pode fazer alterações no curso apenas antes de clicar em INICIAR CURSO.
É possível alterar a data de matrícula, mas o botão iniciar curso será exibido apenas no dia 
escolhido para a matrícula.
Você pode trocar de curso ou transferir para um colega. Quando transferir, o curso sairá do 
seu cadastro e aparecerá no dele.
Antes do início do curso já fica disponível a Declaração de Inscrição
Após o início do curso fica disponível a Declaração de Matrícula, válida até concluir o curso.

Após INICIAR O CURSO ficará disponível o botão ESTUDAR e o status de seu curso muda 
para Matriculado.
A partir deste momento nenhuma alteração pode ser feita.



Na página do curso ficam disponíveis várias opções.
Primeiro vem os itens de estudo, sendo o conteúdo para a prova, livros, vídeos e a biblioteca.
Clique no item Prova para ver todos os períodos de estudos e as orientações do curso. Leia 
atentamente as orientações.

Clique no item Certificados para ter acesso ao Certificado de Participação e a Declaração de 
Matrícula



No período de provas faça o teste para concluir o curso e receber o Certificado de Conclusão.
Após a prova fica disponível o Certificado e a Declaração de Autenticidade para apresentar 
junto com o certificado, que é exigido em algumas instituições.

Se você não fizer a prova em 90 dias, será jubilado e receberá apenas o Certificado de 
Participação e a Declaração de Autenticidade e não poderá mais concluir o curso.

Para transferir um curso para um colega é fácil.
Primeiro peça que ele se cadastre no site do Imazon e depois você deve escrever o e-mail dele e
clicar em Enviar. É possível transferir cursos ainda não pagos ou pagos não iniciados.


