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APRESENTAÇÃO
Este tutorial contém as orientações necessárias para os alunos acessarem o
ambiente educacional no site da UniProcenge, para visualização dos cursos na
modalidade EAD.
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TUTORIAL
1. Inicialmente, o aluno deverá acessar o Portal da Universidade Corporativa
Procenge no endereço www.uniprocenge.com.br

2. Em seguida, fazer a sua escolha para uma das seguintes situações:
a) Para acessar o curso de seu interesse e se matricular, o aluno deverá
acessar a aba “Nossos Cursos” e escolher a opção “Cursos EAD”. Ao
visualizar a lista, clicar em “Saiba Mais” para obter a súmula com as
informações do curso.
b) Para fazer a matrícula, o aluno poderá decidir por uma das seguintes
formas:


Clicar no campo “Matricule-se”,
que está no final da súmula (em
Saiba Mais) e preencher os campos existentes no formulário de
inscrição; ou



Ir diretamente para a aba “Fazer Matrícula” e realizá-la, digitando os
dados solicitados.

Seguindo qualquer um dos caminhos, ao final do formulário de inscrição,
o Sistema pedirá a confirmação por parte do aluno, o que será feito
através de um click no campo “Aceita Contrato”. Em seguida o aluno
receberá um e-mail confirmando a inscrição no curso.
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[AM1] Comentário: Na “Apresentação”
está dito que o Tutorial objetiva a
“visualização dos cursos na
modalidade EAD”. Desse modo, fica
contraditório usar a expressão
assinalada neste comentário. - Sugiro
definir a orientação correta.

3. Em seguida o Sistema irá disponibilizar dois links para que o aluno escolha
a opção de pagamento:
a)Link para Pagamento via boleto.
Ao abrir esse link será mostrado o boleto que deverá ser impresso e pago
até a data do vencimento. Em até 48h após o pagamento será enviado email com a matrícula e senha para acesso ao curso.
b)Link para Pagamento via PagSeguro.
O aluno deverá usar esse link se a opção for cartão de débito ou de crédito.
O PagSeguro processará a transação e, se não houver problemas de
crédito, em mais ou menos quinze minutos, o aluno receberá um e-mail de
confirmação da inscrição e outro com a matrícula e senha para acesso ao
ambiente Educacional da UniProcenge e ao curso contratado.
4. De posse da matrícula e senha, o aluno deverá acessar o site e preencher
esses dados na “Área do Aluno”, na parte superior no site.

5. Caso o curso seja da modalidade gratuita, o aluno deverá se matricular pela
aba “Eventos Gratuitos”, clicando no curso correspondente e em “Saiba Mais”,
para que seja disponibilizado o formulário de inscrição. Neste caso, como não
haverá pagamento, após a confirmação dos dados de inscrição o aluno
receberá um e-mail de confirmação da matrícula com os números da matrícula
e senha, para acesso ao ambiente educacional da UniProcenge.
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6. Ao entrar nesse novo ambiente, o sistema disponibilizará a janela a seguir.
O aluno deve, então, clicar na opção “Aulas / Fórum / Chat / Atividades”.

7. Nova view será apresentada com o curso em que o aluno efetuou sua
matrícula.

5

8. Ao clicar no curso, o aluno visualizará os documentos disponíveis, que
podem ser vídeos, ppts, docs, pdf, conforme pode ser visto na janela a seguir.
Bastará clicar para abrir um dos documentos.

OBS: Em caso de dúvidas, entrar em contato com a UniProcenge.

6

7

