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 Página principal do Portal. 

 Para acessar o Portal EaD SEST SENAT digite na barra de endereço do seu navegador (Mozilla 

Firefox, Internet Explorer, Google Chrome): www.ead.sestsenat.org.br 

 A home contém as informações de destaques e links para navegação no portal. 

Página principal do 

Portal EaD. 

Informações da empresa 

e da EaD SEST SENAT. 

Informações  dos Cursos 

da EaD SEST SENAT. 

Atendimento ao aluno. 

Redes Sociais do SEST 

SENAT. 

Formulário de Cadastro 

de Alunos. 

Recuperação de Senha 

de Acesso aos Sistemas 

EaD  SEST SENAT. 

Campos de  Login e 

Senha de Acesso ao 

Portal EaD SEST SENAT.  

Pesquisar a 

Autenticidade das 

Declarações e 

Certificados Emitidos . 
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Pesquisar as Unidades 

SEST SENAT 

Informações  das Provas 

da EaD SEST SENAT. 
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Cursos EáD 

Na página “Cursos” são apresentadas as informações dos cursos EaD SEST SENAT. 
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Cádástro 

 A página “Cadastre-se!” apresenta um formulário para preenchimento e efetivação do cadastro no 
sistema acadêmico. 

 
 É obrigatório o preenchimento nos campos identificados pelo símbolo “*”. 
 
 Caso o usuário já tenha preenchido esse formulário, não será permitido um novo cadastro, pois o 

sistema irá identificá-lo por meio do CPF e do e-mail informado no cadastro anterior. 
 
 Preencha o formulário de cadastro, leia os “Termos de Uso”, marque o campo “Declaro que li e 

aceito os termos de uso da EaD SEST SENAT” e clique no botão “Cadastrar”. 

mailto:suporteead@sestsenat.org.br
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 Preencha o formulário corretamente, e após clicar no botão “Cadastrar”, a mensagem de 
confirmação com suas informações de cadastro (nome, CPF e e-mail) será exibida conforme 
exemplo abaixo. Caso contrário, mostrará os campos que necessitam ser informados ou corrigidos. 

 Para ativar o cadastro, acesse sua conta de e-mail informada no ato do cadastro, clique no link de 
ativação “Confirmar Cadastro” ou copie o link para seu navegador. 

 
 Caso não consiga visualizar o e-mail, consulte sua caixa de SPAM ou Lixo eletrônico. Em caso de 

dificuldade, a equipe de suporte poderá ser contatada. 
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 Após clicar no link de ativação “Confirmar Cadastro” ou copiar o link para seu navegador, abrirá o 
Portal EaD SEST SENAT com a seguinte mensagem: “Seu cadastro foi confirmado com sucesso!” 

    EaD SEST SENAT - Atendimento ao Usuário: suporteead@sestsenat.org.br / (61) 3315-7007 / ead.sestsenat.org.br 

Fulano 

Fulano Ciclano de Tal 

77788899911 

Fulano 

mailto:suporteead@sestsenat.org.br

