Tutorial para o Ambiente de Aprendizado do Programa Jovens Talentos
para a Ciência 2015
Primeiros passos
1. Você deverá criar um novo cadastro na página do curso ead. Para
isso, vá até a página:
https://ead.inf.ufg.br/course/view.php?id=784
Você será direcionado(a) para a seguinte tela:

Na tela: “Esta é a sua primeira vez aqui?”, clique no botão
“Cadastramento de usuários”. Você será redicionado(a) para outra
página.

2. Preencha os campos da próxima página:
ATENÇÃO: A senha deverá conter no mínimo 6 caracteres, ao menos 1
letra(s) minúscula(s), ao menos 1 letra(s) maiúscula(s), ao menos 1 um
símbolo. Exemplo: Saerasd1,

3. Se você efetuou o cadastro corretamente, uma mensagem será enviada
ao seu e-mail com um link para a confirmação do cadastro.
4. Clique no link de confirmação de cadastro. Você irá para uma nova
página onde deverá colocar a “Chave de inscrição” do curso. Nossa
chave de inscrição é PJTC2015.

5. Preencha a seguinte página com a chave de inscrição:

6. Em seguida, você irá para a página do Ambiente de Aprendizado do
PJTC na UFG. Nesta página constam os arquivos: a) Termo de
Compromisso; b) Dados bancários. Clique nestes links, baixe os arquivos,
imprima e preencha os dados requiridos.

7. Após preencher os arquivos, digitalize. Você deverá enviar os arquivos
digitalizados através dos links “Entrega do Termo de Compromisso” e
“Entrega das Informações dos Dados Bancários”.
8. Ao clicar no link para “Entrega do Termo de Compromisso” uma
nova janela aparecerá com um botão para “Enviar um arquivo”. Clique
nele.

9. Clique em “Escolha um arquivo”. Uma nova janela (pop-up) será
aberta, em que você deverá clicar no botão “Enviar um arquivo”.
10. Em “Selecionar arquivo”, adicione o Termo de Compromisso o clique
no botão “Enviar este arquivo”.
11. Repita o procedimento para as suas informações bancárias, que
deverão ser enviadas através do link “Entrega das Informações dos Dados
Bancários”.

FIM.

