Tutorial 01
Passo a passo de como adquirir um curso na NOVA
Plataforma de Ensino à Distância - EAD
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1. Página Principal do curso
Abaixo está a nova página principal do CATES. Nela o interessado poderá saber
mais sobre informações gerais de nossa escola (menu "SOBRE") e os cursos
oferecidos (menu "CURSOS"). Nosso novo site é: www.cates.org.br

2. Apresentação dos cursos
Na página principal estarão dispostos 09 dos 34 cursos do CATES. Se o
interessado quiser ver todos os cursos oferecidos, deve descer a barra de
rolagem (indicada pela seta azul) e depois clicar no botão “TODOS OS CURSOS”
(seta vermelha abaixo):

Barra de
Rolagem
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Do lado esquerdo aparecerão as categorias em que os cursos estão agrupados.
O interessado poderá clicar em cada uma para verificar em qual categoria cada
curso se encontra.
Ao término do curso, o aluno terá direito à emissão de um certificado indicando
a conclusão do mesmo. Quando terminar os 34 cursos, o aluno terá acesso à
categoria “Certificado” onde será gerado um certificado geral.

3. Como comprar um curso
Para comprar um curso (no novo formato, a disciplina é chamada de “curso”),
basta clicar sobre ele. Vamos escolher como exemplo o curso “Teologia dos
Profetas de Israel”:
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Ao clicar no curso desejado, o aluno verá a tela abaixo. Nela, o aluno terá acesso
ao conteúdo do curso e demais informações (informações gerais, metodologia,
professor, etc). Para efetivar a compra, o interessado deve clicar em
“MATRICULE-SE AGORA” (botão indicado pela seta vermelha):

4. Ficha de Cadastro
Ao clicar no botão acima referido, aparecerão os campos para cadastro. O aluno
também deverá escolher uma senha para usar futuramente no site do CATES.
Ao terminar o preenchimento, clicar em “Prosseguir”:
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Após preencher o cadastro, aparecerá a tela abaixo onde o aluno deverá clicar
em “Prosseguir com a matrícula”:

5. Pagseguro
Para concluir o pagamento, o aluno será direcionado para a página do
Pagseguro. A partir daqui o aluno deverá fornecer seus dados e escolher a
forma de pagamento (cartão de crédito ou boleto bancário), clicando ao
término no botão "CONFIRMAR O PAGAMENTO".

6. Após a conclusão do pagamento, o aluno será direcionado para a
página de acesso ao curso adquirido.
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