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Departamento  de  Serviços  Sociais  do  Abrigo  do  Marin heiro  –  MATRÍCULAS  PARA  O  CURSO  DE

INGLÊS ONLINE  -  Participo que a plataforma de ensino do curso “C ultura Online” resultado da

parceria entre o Abrigo do Marinheiro e a Cultura I nglesa com apoio pedagógico de tutores do

DSS/AMN e da Cultura Inglesa, passou a se chamar “H yper English” desde de agosto de 2019. O

conteúdo foi mantido com mais de 1000 horas de estu do e atividades interativas, 600 vídeos,

15000 áudios,  além  de  aulas  de  conversação  e  ferram enta  de  gravação  de  voz.  O certificado

emitido continua sendo da Cultura Inglesa.

Visando a incentivar o estudo de idiomas e ampliar o conhecimento da Família Naval o Abrigo

do  Marinheiro  receberá,  até  23MAR2020,  novas  matríc ulas  para  o  Curso  de  Inglês  Online,  a

vigorarem a partir de ABRIL, sendo destinadas prior itariamente a Oficiais, Praças e Servidores

Civis em serviço ativo. Excepcionalmente, também es tão sendo aceitas inscrições de militares

da reserva ou reformados e de servidores civis apos entados. Os dependentes do pessoal militar

e  civil  e  de  pensionistas  com  idade  mínima  de  16  an os  também  podem  efetuar  inscrições,

condicionadas à disponibilidade de vagas. O valor m ensal é de R$102,00 (cento e dois reais),

reajustado anualmente em março como previsto em con trato.

Para conhecer a nova plataforma antes da matrícula é necessário enviar um email para dss-

secead@abrigo.org.br  com  assunto  “Quero  conhecer  o  Hyper”  informando  NOME  COMPLETO,  CPF  e

EMAIL.  O  período  de  teste  se  encerra  em  23MAR2020,  quando  todos  os  acessos  teste  serão

bloqueados. O acesso teste não garante a matrícula.

Os interessados deverão solicitar matrícula por mei o da Ficha de Inscrição disponível na

página do Abrigo do Marinheiro clicando em https://www.abrigo.org.br/ingles-distancia-dss ou

no ícone “Projetos Sociais/Ensino de Inglês a Distâ ncia”, onde também se encontra o Termo de

Serviço com todas as informações necessárias para a  realização do curso.

Especial  atenção  deve  ser  dada  ao  Termo  de  Serviço  em  http://www.abrigo.org.r/arquivos

/TERMO_DE_SERVICO_-_EAD_JURIDICO.pdf, que deve ser lido antes da solicitação de matrícula. É

importante ressaltar que:

1) O aluno cuja matrícula for efetivada no curso se  obriga a realizar o pagamento das três

primeiras mensalidades, durante os três primeiros m eses, mesmo que venha a desistir  do curso

antes do término deste período;

2) A autorização para cobrança é dada no momento da  realização da inscrição;

3) A matrícula do aluno é considerada válida após o  processamento da mesma pelo DSS/AMN e o

envio das informações de acesso ao curso pela Insti tuição de Ensino;

4) O valor da mensalidade dos militares e seus resp ectivos dependentes será descontado no

Bilhete de Pagamento dos militares condicionado, po rtanto, a existência de margem consignável

do  militar  contratante.  Para  os  Servidores  Civis  e  seus  dependentes  será  gerado  boleto

bancário para pagamento, enviado por e-mail; e

5) A não utilização do login pelo aluno não o exime  do compromisso financeiro assumido por

ocasião  da  matrícula,  uma  vez  que  o  curso  funciona  através  do  pagamento  de  mensalidades,

concernentes à disponibilidade de acesso ao curso p elo aluno.

Informações  adicionais  sobre  matrículas  podem  ser  o btidas  por  meio  do  e-mail:  dss-

secead@abrigo.org.br ou pelo telefone: 2104-6960. I nformações sobre cancelamentos, descontos e

pagamentos, pelo telefone 2104-5338.

As solicitações recebidas após 23MAR2020 e até o di a 15 de cada mês serão processadas para

o início do mês seguinte, condicionadas à disponibi lidade de vagas.


