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Condições de Inscrição para 
Participantes em Seminários Online 

LEIA ATENTAMENTE POR FAVOR 
 

Por favor tenha em atenção que para estudar na Faculty of Astrological Studies a idade mínima é 

18 anos. Não há limite máximo de idade. 

A Faculty of Astrological Studies (doravante designada por Faculdade) reserva-se o direito de 

cancelar um seminário, caso este atraia um número insuficiente de alunos. Nesta situação incomum, 

a Faculdade reembolsará integralmente o valor já pago. Nenhum reembolso será realizado caso o 

cancelamento seja realizado por iniciativa do estudante. 

Sistema Operativo e Browser  
A Faculdade usa a plataforma Zoom para realizar os seminários online.   
Antes de se inscrever num Seminário pela primeira vez, verifique os Requisitos de Sistema 

necessários para utilização do Zoom, no site da Zoom: 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-Requirements-for-PC-Mac-and-

Linux 

para garantir que seu sistema / computador funciona com o Zoom. A Faculdade não reembolsará 

participantes que não consigam participar no Seminário Online porque o seu sistema não é 

suportado pelo Zoom. 

Nota importante: Não é preciso ter uma câmara para participar no seminário online. 

Assistir a um Seminário Online  
Depois de se inscrever num Seminário Online, a Faculdade enviar-lhe-á um email de confirmação 
com as instruções sobre como assistir ao seminário e algumas informações adicionais sobre o 
ambiente do Zoom. Dois dias antes do seminário (ou mais tarde, se a inscrição for feita um dia antes 
do seminário), receberá um email com o link que lhe permitirá assistir ao seminário. Verifique a sua 
pasta Spam caso não receba o email até dois dias antes do seminário. Precisa do email para seguir 
o link que lhe dará acesso ao Seminário Online. 
 

As instruções sobre como assistir ao seminário (enviadas no email inicial de confirmação), também 

podem ser descarregadas da página dos Seminários Online do sítio web da Faculdade: 

http://www.astrology.org.uk/events-calendar/online-seminars. 

 

Qualidade de Som  
A Faculdade fará o seu melhor para garantir que a qualidade de som nos Seminários Online seja 
excelente consistentemente, no entanto, isso depende em parte da qualidade das ligações de banda 
larga de todos os participantes no seminário. Abaixo seguem alguns passos que podem ser 
realizados para garantir que terá uma boa experiência. 
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 Para obter melhores resultados, use um headset de computador de alta qualidade ligado 
à entrada USB do seu computador.  

 Fale a cerca de seis centímetros de distância do microfone. 

 

Gravações 
Os Seminários Online serão gravados. Essas gravações serão disponibilizadas apenas aos 

participantes do Seminário, para streaming (transmissão), durante um mês após o seminário. A 

Faculdade não pode ser responsabilizada pela qualidade dessas gravações (consulte Qualidade de 

Som acima). Os participantes devem estar cientes de que, no futuro, a Faculdade poderá 

disponibilizar essas gravações para venda a um público mais amplo. 

Nível de Estudo  
Os seminários estão abertos a estudantes e não estudantes da Faculdade. Muitos dos seminários 

são adequados para estudantes que entendem os componentes básicos do mapa natal (planetas, 

signos e casas), embora alguns exijam a capacidade de ler um mapa natal juntamente com a 

compreensão de técnicas de previsão. Os critérios para cada Seminário estão claramente descritos 

na página web, http://www.astrology.org.uk/events-calendar/online-seminars/, sendo da 

responsabilidade dos participantes garantir que possuem o conhecimento apropriado para tirar 

partido da sua participação no seminário.  

Direito de Terminar Ensino  
Na eventualidade pouco provável de o tutor considerar que é do melhor interesse para o estudante, 

para os participantes do Seminário ou para a Faculdade, deixar de continuar a ensinar o estudante, 

o mesmo pode ser convidado a deixar o Seminário. 

Ficha de Avaliação do Seminário pelo Estudante 
Ficaremos muito gratos se preencher o Formulário de Avaliação do Seminário e enviar o mesmo por 
email para a organizadora do Seminário Online, Frances Clynes, através do email 
frances.clynes@astrology.org.uk. Desta forma, ajudar-nos-á na melhoria contínua do nosso 
material e método de ensino, permitindo garantir que os seus estudos sejam tão frutíferos e 
agradáveis quanto possível. 
 
Para qualquer dúvida sobre seus estudos na Faculdade, poderá escrever para o responsável dos 
tutores, Cat Cox, através do email head.tutor@astrology.org.uk  
 
 

Faculty of Astrological Studies Copyright – Todos os Direitos Reservados 

Todo o material da Faculdade com direitos autorais é disponibilizado para si com o entendimento 

de que é apenas para seu uso pessoal em contexto de aprendizagem. Poderá instalar o material 

no seu disco rígido e imprimi-lo para seu próprio uso, mas não poderá reproduzir ou republicar ou 

repassar o material ou qualquer parte dele a qualquer outra pessoa sem antes receber permissão 

por escrito da Faculty of Astrological Studies. 
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