Tutorial 02
Acessando a área do aluno na Plataforma de Ensino à
Distância - EAD

1

Sumário

1.
2.
3.
4.
5.

Acessando o curso adquirido ............................... ........................3
Boletim..........................................................................................3
Cursos Disponíveis.........................................................................4
Calendário.....................................................................................6
Atendimento.................................................................................6

2

1. Acessando o curso adquirido
Com o cadastro já pronto, o aluno deve entrar no site utilizando o e-mail e a senha
por ele preenchidos no cadastro inicial (o CATES não envia esses dados para o
estudante). Após o pedido ser liberado no sistema, uma vez dentro da plataforma do
CATES, a primeira tela que o aluno verá será a tela abaixo. Do lado esquerdo há um
menu de opções de visualização. A primeira opção que aparece automaticamente é
“Meus cursos”:

O único curso a aparecer é aquele que o aluno adquiriu. Quando o curso está
disponível, ele aparece “em cores”. Quando ainda não estiver liberado, ele fica em
“preto e branco”. No exemplo acima, o aluno tem vários cursos e todos eles mostram
o nível de progresso: “APROVADO”, “NÃO PAGO”, ou a porcentagem de andamento
em que o curso está. Se o aluno tiver sido reprovado em algum curso, aparecerá
“NÃO APROVADO”.

2. Boletim
A segunda opção é a “trilha”. Ela não será usada no curso. A terceira opção é o
“boletim” (tela a seguir). Ele mostrará o progresso e a nota do aluno (em %) nos
cursos em que ele está fazendo ou já fez. Se o aluno desejar, poderá baixar o boletim
em PDF (botão no canto direito).
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3. Cursos Disponíveis
A quarta opção é “Cursos disponíveis”. Ao ser escolhida, aparecerá a tela abaixo.
Todos os cursos oferecidos pelo CATES estarão aqui. O aluno poderá ver todos de
uma vez ou separar por categoria (menu à esquerda indicado pela seta vermelha):
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Para verificar todos os cursos, basta selecionar a página (1, 2 ou 3) ou clicar na seta
de navegação (ou direcionamento):

Para voltar à área principal do aluno, clicar na seta de navegação ao lado da barra de
endereço do site:
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4. Calendário
A quinta opção é “Calendário”. Pelo calendário o aluno poderá agendar tarefas ou
enviar mensagens.

5. Atendimento
E a sexta e última opção é “Atendimento”. No Atendimento, o aluno poderá enviar
uma mensagem ao CATES sobre um determinado curso.
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