
 

 

 

INSTITUTO SILVESTRE 

O Instituto é uma Plataforma de Ensino 100 % on-

line destinada a alunos (as) autodidatas, pois todos 

os cursos ofertados são sem tutoria. 

A MISSÃO 

Ofertar cursos em áreas diversas das ciências que 

sejam de utilidade, servindo assim para 

capacitação profissional e pessoal dos 

participantes. 

MATERIAL OFERTADO EM CADA CURSO 

Os cursos tem uma padronização de seus 

conteúdos e avaliação: aula expositiva em slides 

(em formato Power Point), apostila (em formato 

pdf), avaliação on-line (na plataforma do curso) e 

certificado (contendo o nome do (a) aluno (a), a 

data da emissão, a nota e uma chave de validação 

para ser validada no site do Instituto). 

CRITÉRIO DA AVALIAÇÃO 

A avalição consiste em questões de múltipla 

escolha. 

LIBERAÇÃO DO CERTIRICADO 

Para o (a) aluno (a) conseguir gerar e imprimir o 

seu certificado de participação deverá obter a nota 

mínima no curso, mas caso não consiga na 

primeira tentativa poderá repetir mais 07 vezes. 

INSCRIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

As inscrições para os cursos apenas serão aceitas 

pelo site indicado abaixo: 

www.inovemaster.com/institutosilvestre 

E o pagamento será realizado apenas pelo 

aplicativo Pagseguro. 

 

 

 

 

CURSOS – INSCRIÇÕES ABERTAS 

CURSOS CARGA 

HORÁRIA 

Preço 

(R$) 

A escravidão africana no Brasil  30 30,00 

A origem da educação 20 20,00 

A origem da tributação pública 20 20,00 

A violência contra educadores 

brasileiros 

20 20,00 

Ações policiais em 

comunidades ocupadas por 

criminosos no Brasil 

 

20 

 

20,00 

Análise histórica e técnica 

referente ao IPTU 

20 20,00 

As grandes falhas em ações 

policiais 

30 30,00 

As variações das moedas de 

cobre do Brasil: Colonial, 

Reino Unido e períodos 

Imperiais. 

 

30 

 

30,00 

Como administrar conflitos em 

centrais de IPTU 

20 20,00 

Como aumentar a arrecadação 

municipal 

20 20,00 

Como colecionar fichas uma 

abordagem histórica e 

contemporânea 

30 30,00 

Como planejar e executar o 

turismo cultural 

30 30,00 

Gestão escolar para diretores 

(ras) de escolas municipais 

públicas 

 

20 

 

20,00 

Introdução à agricultura de 

precisão 

20 20,00 

Introdução à utilização correta 

de EPI 

20 20,00 

Noções básicas de 

administração de biblioteca 

pública infantil 

 

20 

 

20,00 

Noções básicas de combate a 

incêndios 

30 30,00 

Noções básicas de 

monitoramento de metais 

pesados: o chumbo (Pb) 

 

60 

 

60,00 

Os grandes fatores que levaram 

a Alemanha a perder a 

Segunda Guerra Mundial 

 

20 

 

20,00 

Os grandes problemas da 

educação brasileira 

20 20,00 

Os povos indígenas do Brasil 20 20,00 

Recursos Humanos no serviço 

público municipal: 

Recrutamento, Seleção e 

Admissão. 

 

20 

 

20,00 

 

CURSOS ON-LINE  

MATRICULE-SE JÁ 


