1. Disposições Gerais
1.1. Objetivo do curso
O software AutoCAD, da Autodesk, é uma ferramenta indispensável na
engenharia, em especial na Engenharia Civil. Pode ser utilizado para inúmeros projetos
(estrutural, hidráulico, elétrico, arquitetônico, entre outros). Com isso, o objetivo do
curso consiste na capacitação dos discentes no software AutoCAD, de maneira que o
programa possa auxiliá-los no meio acadêmico.
1.2. Inscrições
As inscrições serão realizadas no período de 5 de março às 20h00min com
término às 12h do dia 7 de março de 2016 através do site www.petcivil.com.br. Para a
realização da inscrição, o candidato deverá informar os seguintes dados: nome, CPF,
RA, período no sistema acadêmico, e-mail e celular.
1.3. Pré-requisito
O candidato deverá estar cursando a disciplina de Expressão Gráfica (1º
Período). Os candidatos deverão instalar o programa AutoCAD 2015 na versão
estudantil, qualquer dúvida entrar em contato com algum membro do PET na sala
H103.
1.4. Valor da Inscrição
O curso terá um valor de R$50,00 sendo que o discente que apresentar 100%
de presença será devolvido R$10,00 para o mesmo. Também deverá ser entregue 1kg
de alimento não perecível. O valor e o alimento serão entregues no primeiro dia de
aula (07/03/2016).
2. Critérios de seleção
O curso terá 22 vagas para os calouros de Engenharia Civil, sendo selecionados
os alunos por ordem de inscrição caso haja mais procura do que o número de vagas.
3. Considerações
O minicurso disponibilizará um certificado para o discente de 10 horas/aulas
emitido pelo PET. O certificado será disponibilizado no site do PET com todas as
instruções para a validação do mesmo. O discente deverá trazer para as aulas do
minicurso seu computador próprio. Será fornecido ao discente uma apostila em
formato digital (pdf) com as notas de aula.

4. Horários e salas
Ainda a serem definidas e comunicadas aos discentes via e-mail e/ou
WhatsApp.

