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EaD – Educação a Distância
Programa de Competências Transversais
Objetivo
Viabilizar a oferta dos cursos de Iniciação Profissional para alunos de
diferentes perfis socioeconômicos, oferecendo acesso à cidadania e à educação.
Atualmente ofertamos cursos gratuitos de Iniciação Profissional por meio da
Versão Online - Plataforma Moodle SENAI  eadsenaies.com.br

Características Gerais dos Cursos EaD – SENAI ES
Versão Online


Nossos cursos são autoinstrucionais.



A duração do curso é de até 30 dias, dependendo do dia de inscrição no
curso.



A matrícula fica disponível entre 01/MM/AAAA a 25/MM/AAAA



O prazo para conclusão é o último dia do mês de matrícula.



Os cursos possuem Atividades de Fixação (Conteúdo do Curso / Atividades de
Passagem) e Avaliativas (Avaliação Final)



Mediante aprovação os alunos recebem Certificação Digital dentro do AVA.



Os alunos do SENAI contam com serviços de suporte técnico e monitoria para
retirar eventuais dúvidas quanto ao AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem.



Na Educação a Distância não estamos juntos fisicamente, porém conectados.
Saímos do contato físico para o contato virtual, vencendo barreiras de espaço e
tempo.



Vantagens dos cursos EaD - Autonomia da Aprendizagem, Economia de
Recursos.

CURSOS OFERTADOS – ONLINE

1. Ética e Cidadania – 14 horas
2. Propriedade Intelectual – 14 horas
3. Educação Ambiental - 14 horas
4. Empreendedorismo – 14 horas
5. Legislação Trabalhista – 14 horas
6. Segurança do Trabalho – 14 horas
7. Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – 14 horas
8. Consumo Consciente de Energia – 14 horas
9. Desenho Arquitetônico – 14 horas
10. Finanças Pessoais – 14 horas
11. Fundamentos de Logística – 14 horas
12. Lógica de Programação – 14 horas
13. Metrologia – 14 horas
14. Noções Básicas de Mecânica Automotiva – 14 horas

REALIZAÇÃO DO CADASTRO - VERSÃO ONLINE
1. Acesse: http://eadsenaies.com.br/

2. Para nova inscrição - Escolha o curso no link “Cursos EaD Senai ou no
Portfolio da página inicial
 Se você já está inscrito em algum curso e deseja acessá-lo, selecione
“Acesso aos cursos do SENAI – Login”

3. Após selecionar o curso, clique em “Quero me Inscrever”

4. Caso seja o seu primeiro acesso , selecione o link “Não sou cadastrado” e
preencha o formulário com atenção às orientações das caixas em destaque
vermelho.

 Se você já foi cadastrado anteriormente , selecione “Já sou cadastrado” e
informe seu Login e clique em “Inscrever”

Obs.: Ao concluir o cadastro uma mensagem de confirmação é encaminhada para o
e-mail do aluno com o login de acesso e outras informações de acesso.

ACESSO AOS CURSOS – AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM
Como iniciar seu curso?
Acesse: http://eadsenaies.com.br/
1. Na janela que surge com o mouse sobre o link “Cursos EaD SENAI” , clique
em “Acesso aos cursos do Senai – Login”

2. Informe seu login e senha

3. Agora, já em ambiente virtual você poderá iniciar seus cursos inscritos e ainda
modificar seu perfil

4. Modificar Perfil
Clique na imagem

Clique no link Modificar Perfil  Atualize suas informações (e-mail, telefone,
endereço, entre outras).

Inserir Imagem de Perfil  Clique na guia Imagem do Usuário e siga os passos
abaixo:

1.

2.
3.

4.

5.

5. Acessar a Sala de Aula Virtual - Ex.: Curso de Fundamentos de Logística

1.

O Aluno deve clicar nos tópicos
para realizar as atividades
propostas do curso.

2.
3.

Para o aluno conseguir a certificação ele deve realizar o Conteúdo do Curso, a
Avaliação Final (obter nota >=70%; há 3 tentativas para fazer a Avaliação Final).

6. Emitir Certificado
Ao encerrar todo o conteúdo do curso e realizar a Avaliação Final, com
aproveitamento superior a 70% selecione o item “Certificado online” e após
isso clique em “Obter o Certificado”

7. Suporte Técnico:
Atendimento de segunda-feira a sexta-feira
Horário: 09:00 às 12:30 e 13:30 às 18:00
e-mail - suporte@eadsenaies.com.br

SESI
EaD

Programa - Formação para o Trabalho
Objetivo
É constituída de cursos e diversos tipos de eventos educacionais, servindo-se
de meios variados, podendo ser de natureza teórica ou prática, presenciais ou a
distância, mediados ou não por professor-tutor, com objetivos de aprendizagem e
de desenvolvimento de competências. As ações de Educação Continuada não
possuem restrição de carga horária e contemplam temas relacionados à educação.

Características Gerais dos Cursos EaD – SESI ES
Versão Online


Nossos cursos são autoinstrucionais.



A duração do curso é de até 30 dias, dependendo do dia de inscrição no
curso.



A matrícula fica disponível entre 01/MM/AAAA a 25/MM/AAAA



O inicio do curso ocorre sempre no dia 01/MM/AAAA



O prazo para conclusão é o último dia do mês (28,29, 30 ou 31).



Os cursos são compostos por - Conteúdo do Curso e Avaliação Final.



Mediante aprovação os alunos recebem Certificado Digital dentro do AVA –
Ambiente Virtual de Aprendizagem.



Os alunos do SESI contam com serviços de suporte técnico e monitoria para
retirar eventuais dúvidas quanto ao AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem.



Na Educação a Distância não estamos juntos fisicamente, porém conectados.
Saímos do contato físico para o contato virtual, vencendo barreiras de espaço e
tempo.



Vantagens dos cursos EaD - Autonomia da Aprendizagem, Economia de
Recursos.

CURSOS OFERTADOS – ONLINE

1. Administrando o seu Dinheiro – 12 horas
2. Comunicação no Foco Organizacional - 20 horas
3. Comunicação Efetiva - 12 horas
4. Indústria da Cerâmica Vermelha: Trabalho Seguro e Organizado, EPIs e EPCs 10 horas
5. Indústria da Madeira: Colheita, Empilhadeiras, Enlonamento e EPIs - 10 horas
6. Indústria de Cal e Calcário: EPIs, EPCs, Movimentação de Carga e Situações de
Emergência - 10 horas
7. Indústria Moveleira: Máquinas, EPIs e EPCs - 10 horas
8. Matemática Básica e Inclusão Digital - 32 horas
9. Prevenção ao Câncer de Pele - 12 horas
10. Qualidade no Atendimento e Postura Profissional - 10 horas
11. Redação Administrativa - 10 horas
12. Trabalho em Espaços Confinados - 10 horas
13. Trabalhos em Altura - 12 horas

REALIZAÇÃO DO CADASTRO

1. Acesse o site: http://eadsenaies.com.br/
Clique na Guia “Cursos EaD SESI” ou escolha o curso no Portfolio na
página inicial

2. Após selecionar o curso, clique no ícone “Quero me inscrever”

3. O aluno será direcionado para a página que permite realizar CADASTRO do
ALUNO no site do SESI: http://ead.sesi.org.br/es/register?domain=16

Caso seja o seu primeiro acesso, ou seja, NÃO

POSSUI CADASTRO

preencha o formulário com atenção às orientações das caixas em destaque
vermelho.
Para alterar o idioma da página de cadastro clique na opção de alteração
de idioma

CPF  Apenas Números!
Insira e confirme a senha com letras
e números.
Insira seu número de telefone.

4. Ao concluir o cadastro o sistema enviará automaticamente uma mensagem de
confirmação para o seu endereço de e-mail com um link de ativação da sua
conta.

5. Acesse seu endereço de e-mail Confirme o link de ativação da sua conta

6. Ao ativar a conta  Insira seu login (CPF) e senha de acesso e clique no
botão Login:

7.

 Se você JÁ POSSUI CADASTRO insira seu login (CPF) e senha de
acesso para entrar no Ambiente Virtual de Aprendizagem, ou seja, sua sala
de aula virtual.

8. Complete seu perfil de aluno, preencha os campos solicitados (principalmente
os campos sinalizados com um asterisco vermelho*), insira sua imagem de
perfil e clique no botão “Enviar” para salvar as alterações.

9. Clique na Guia “Principal”

COMO REALIZAR MATRÍCULA NO CURSO?
10. Clique no botão “Cursos” para visualizar os cursos disponíveis

Cursos

Cursos

Clique sobre o nome do Curso  Clique sobre o botão “Participar”

11. Selecione o curso desejado e clique no botão “Participar”

12. Confirme a mensagem exibida:

“Tem certeza que deseja participar deste curso?” Sim
13. Aparecerá a seguinte mensagem: “Você se juntou ao curso com sucesso.”
Clique na aba “Principal” para retornar para a sua página inicial.

14. Clique no nome do curso  Ex.: “Fev/2017 - Comunicação Efetiva”

15. Realize as Atividades Propostas - Tarefas em espera - que se encontram na
parte inferior (de baixo) da página

Clique no
botão “Play”

Após acesso ao primeiro conteúdo, os demais aparecerão sucessivamente:

Obs.: Os alunos devem realizar todas as atividades propostas – 100% :

Certificado Online!!!

16. Ao realizar todas as atividades propostas e obter nota equivalente para
aprovação o sistema enviará uma mensagem de conclusão do curso:

17. Para emitir e fazer download o certificado de conclusão do curso online
clique no link “Você pode baixar seu diploma aqui” (1) ou
Acesse o link “Você pode ver os detalhes em sua página de perfil.” (2) ou
visualize o ícone “Baixar Diploma” na página inicial do curso (3).

(1)

(2)

(3)

18. Ao realizar o download do arquivo (certification.pdf) salve e imprima seu
certificado utilizando a impressão frente (Certificado) e verso (Conteúdo
Programático do Curso).
Frente

Verso

19. Suporte Técnico:
Atendimento de segunda-feira a sexta-feira
Horário: 09:00 às 12:00 e 13:00 às 18:00
e-mail – eadsesies@findes.org.br

Conheça e venha fazer parte dos nossos cursos de Educação a Distância do
SESI e SENAI!!!

Divisão de Educação Continuada - EaD SESI e SENAI – Espírito Santo.

