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O QUE O SISTEMA NECESSITA? 

Futuro Tenente, 

Caso ocorra dificuldade na recepção das aulas ao vivo ou gravadas, verifique se sua Internet atende a todos os Pré-requisitos 

abaixo? 

Para um melhor desempenho em todo o curso é necessário que seu computador possua: 

 

Sistema Operacional: Indiferente      

Processador: Indiferente        

Memória RAM: 4Gb  

Disco Rígido (HD): Indiferente        

Placa de Vídeo: 512mb          

Caixas de Som ou Fones de Ouvido 

Acessibilidade: Acesso à internet estável com velocidade equivalente ou superior 10000 Kbps preferencialmente da VIVO (antiga 

GVT), se possível, por ser a única, até o momento, a não impor limite para Download. Não recomendamos internet via 

rádio e de qualquer outra prestadora pois a maioria delas tem franquia de dados, ou seja, a operadora limita a velocidade da 

internet após o usuário baixar uma certa quantidade de dados com as aulas ao vivo e como o curso fornece ao aluno em média 

80 GB para Download por mês, é preciso verificar com a operadora que plano a ser contratado será capaz de cobrir essa 

necessidade. Além disso, é necessário conferir com a operadora se a internet não irá oscilar a velocidade na hora que você estiver 

recebendo a transmissão, para não travar a sua aula ao vivo.     

 

Programa para downloads:    

Para o melhor acesso de todo conteúdo do curso como videoaulas, audioaulas, som e outras opções de mídia é aconselhável 

instalar os programas disponíveis para download.      

 Adobe Flash Player 

Firefox 

Adobe Reader 

 

Java 

DownThemAll 

mailto:cursocidade@iic.pro.br
https://get.adobe.com/br/flashplayer/
https://get.adobe.com/br/flashplayer/
https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/new/
https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/new/
https://get.adobe.com/br/reader/
https://get.adobe.com/br/reader/
https://get.adobe.com/br/reader/
https://www.java.com/pt_BR/download/win10.jsp
https://www.java.com/pt_BR/download/win10.jsp
https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/downthemall/
https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/downthemall/
https://get.adobe.com/br/flashplayer/
https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/new/
https://get.adobe.com/br/reader/
https://www.java.com/pt_BR/download/win10.jsp
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Para melhor conforto de nossos alunos todas as aulas são monitoradas por um técnico, justamente para sanar qualquer problema 

que possa ocorrer durante a transmissão.           

Pelo número de alunos matriculados a assistindo às aulas regularmente, se tivéssemos problema de transmissão, teríamos que 

interrompê-la de tantas reclamações o que na prática não ocorre. 

Recebemos uma queixa ou outra de alunos que acabaram resolvendo seus problemas de travamento das aulas ao vivo, trocando 

de operadora ou de equipamento que não eram compatíveis com as especificações necessárias. Outros casos de internet com 

pouco suporte e instável, o que provoca o travamento da aula, por isso aconselhamos usarem, se for possível, a operadora VIVO 

de 10 MB que através de nossos testes foi a única que não tivemos problema e por suporta baixar todos os 80 GB de vídeos por 

não ter franquia de dados e você poderá baixar tudo que necessitar sem nenhum limite.            

O curso disponibiliza mensalmente 80 GB (em média) de dados para serem baixados com a transmissão das aulas ao vivo. 

Diferente do que ocorre com as videoaulas que o aluno pode baixar sem a necessidade da recepção de dados com uma frequência 

estável. Se sua operadora não fornece entre 70 e 80 GB de Download por mês, essa poderá ser a fonte do seu problema. 

 

Caso você tenha problemas que não sejam resolvidos através dos softwares listados acima, favor entrar em contato no e-

mail: suporte@iic.pro.br 

  

Perguntas Frequentes sobre Aulas Online 

Configuração para assistir às aulas on-line 

A maioria dos computadores suportam a exibição de nossas aulas online. 

É necessário ter conexão de Internet estável para visualizar os vídeos sem travamentos. 

É aconselhável uma conexão de acesso a internet com velocidade equivalente ou superior 10000 Kbps 

Os drivers de hardware e o sistema operacional devem estar atualizados obrigatoriamente. 

 

Minha velocidade está acima do pedido e continua travando, o que eu faço? 

Verifique se você está usando a Internet exclusivamente para assistir aos vídeos do site. Atualizações do Windows e arquivos 

sendo baixados para o computador consomem conexão. Em alguns casos o roteador também pode causar algum bloqueio ou 

controle de banda, se possível utilize o computador conectado diretamente ao modem. 

Quando eu tento assistir aparece uma mensagem “F5”, falha de conexão, travamentos e outros. 

Preferencialmente, utilize o navegador Firefox, que pode ser baixado do link: http://pt.download366.info/firefox-

4?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=366_BR_LONGTAIL_Internet&utm_content=Firefox-

4&utm_term=baixar%20firefox 

Realize uma limpeza de navegador, excluindo cookies, arquivos de internet temporários e feche todos os programas que 

utilizem internet, como: compartilhamento de arquivos (Ares, Emule, Utorrent, etc) e pare as atualizações do Windows. 

Faça três testes de velocidade em períodos de cinco minutos cada uma. Atenção ao PING que não pode ultrapassar 46ms e a 

velocidade de download não pode ficar abaixo de 15Mbps. Caso nos resultados de conexão, o PING e o download oscile 

consideravelmente, contate sua prestadora e relate os testes. 

Em caso de dúvidas de como realizar limpeza de navegador ou configuração do mesmo, por favor, contatar seu provedor de 

acesso ou operadora de internet (Speedy, OI, BRT, etc...) Atualmente a GVT é a única operadora que conhecemos que não tem 

limite para download. 

É possível assistir às aulas com o modem 3G? 

Nem sempre, uma vez que a conexão é bastante instável e geralmente as operadoras controlam a banda de download. 

Minha velocidade está abaixo do pedido, o que eu faço? 

Recomendamos a contratação de uma velocidade equivalente ou superior 10000 Kbps 

 

 

mailto:cursocidade@iic.pro.br
mailto:suporte@iic.pro.br
http://pt.download366.info/firefox-4?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=366_BR_LONGTAIL_Internet&utm_content=Firefox-4&utm_term=baixar%20firefox
http://pt.download366.info/firefox-4?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=366_BR_LONGTAIL_Internet&utm_content=Firefox-4&utm_term=baixar%20firefox
http://pt.download366.info/firefox-4?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=366_BR_LONGTAIL_Internet&utm_content=Firefox-4&utm_term=baixar%20firefox
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As aulas ficarão disponíveis por quanto tempo? 

Todas as aulas ficam disponíveis até o dia do mês em que ocorrer o concurso o qual é informado em nosso 

portal www.cursocidade.com.br. 

Posso assistir às aulas a qualquer hora? 

Sim. As aulas ficam disponíveis até 5 dias após a prova em setembro. 

Qual a duração de cada aula? 

Cada aula de Conhecimentos Gerais tem a duração de 90 minutos, no entanto, às de Conhecimentos Específicos tem dois 

tempos de 90 minutos. 

Qual o limite de visualizações para cada parte de aula? 

Você pode assistir às aulas quantas vezes for necessário, até o final do curso. 

Posso baixar as aulas para o meu computador? 

Não. O CURSO CIDADE visa preservar o conteúdo do site, de forma que ele seja um diferencial verdadeiro na preparação dos 

nossos alunos para a EsFCEx. E, na defesa dos seus interesses, não medirá esforços e tomará todas as medidas civis e 

criminais para não permitir que tais tentativas de violação de direitos autorais obtenham êxito. 

Quais são as formas de pagamento? 

Você poderá escolher entre pagar através do Paypal, com cheques ou depósito identificado. Após a comprovação do 

pagamento, o aluno receberá a senha de acesso liberada. 

Qual é o prazo de liberação dos cursos? 

Depende da forma de pagamento escolhida, normalmente liberamos imediatamente após recebermos a confirmação do 

pagamento, embora tenhamos um prazo contratual de até 24 horas após a confirmação do pagamento, nos dias úteis. 

Posso assistir às aulas em computadores diferentes? 

Sim. No entanto, não é permitido acesso de mais que duas máquinas nem acesso simultâneo das mesmas às aulas. 

Contato - Suporte técnico Curso Cidade. 

Caso encontre qualquer problema técnico, mesmo após ter realizado os procedimentos contidos nesta página, entre em contato 

por meio do e-mail: suporte@iic.pro.br 

  

 

Curso Cidade 

SCLN 113, Bloco C, Salas 207 / 210 

Tel: 61 3340-0433 / 99975-4464 / 98175-4509 

www.ead.cursocidade.com.br / contato@cursocidade.com.br / www.cursocidade.com.br 
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