
Portal EaD SEST SENAT 

Tutorial de Inscrição 

Sumá rio 

Apresentação ..............................2 

Página Principal ...........................2 

Inscrição  .....................................3 

Acesso   .......................................6 

 

 

 

Este tutorial tem como objetivo orientar os usuários na realização de 

inscrição nos cursos da EaD SEST SENAT. 
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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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¨ Informe seu usuário (CPF) e senha e clique no botão entrar (seta). Caso não tenha login e senha, 
clique no link “Tutorial de Cadastro” na página “Atendimento ao Aluno” e efetue seu cadastro 
primeiro. 

¨ O “Ambiente do Aluno” é a página principal do aluno. É a partir deste ambiente que o aluno irá 
acessar a sala de aula do curso, visualizará certificados, cursos expirados e efetivará a matrícula. 
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¨ Acesse o botão Cursos (seta 1) , escolha o curso e clique na imagem (seta 2) ou link “Saiba 
mais” (seta 3) para abrir as informações do curso desejado. 
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¨ A mensagem abaixo será exibida, clique no botão “OK” (seta). 
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¨ Para realização de inscrição no curso, clique no botão “Inscreva-se” (seta). 
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Ambiente do Aluno 

¨ Você será direcionado ao Ambiente do Aluno. Nesse ambiente, você irá acessar a sala de aula dos 
cursos matriculados, imprimir declarações de matrículas e certificado de conclusão, bem como 
visualizar os cursos expirados. 

¨ Para acessar o curso, clique no nome em azul (seta). 
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