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Guia do Aluno 

Este guia pretende orientá-los sobre os primeiros passos para acesso ao 
ambiente virtual de aprendizagem (AVA)e aos cursos que vocês estão 
inscritos. 

O AVA da CET utiliza a ferramenta 
Moodle, amplamente utilizada em 
instituições de ensino no Brasil e no 
mundo, principalmente porque seu 
uso é intuitivo. 

Entretanto, recomendamos que façam 
a leitura desse guia, para tornar ainda 
mais fácil a sua utilização. 

Introdução 
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Mudanças na Educação 

A educação vem passando por significativas mudanças e antigos 
paradigmas tem sido quebrados nos últimos anos frente à realidade 
propiciada pela educação a distância (EaD). 

A Tecnologia da Comunicação e Informação (TIC) assume destaque nesta 
modalidade de ensino, constituindo-se como diferencial no processo 
educacional, requalificando as práticas pedagógicas e promovendo a 
democratização do acesso à educação de qualidade. 

Introdução 
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Compromisso 

Todo curso, presencial ou não, contempla dois grupos de indivíduos 
extremamente importantes: alunos e professores. 

Ambos têm enorme responsabilidade e compromisso com a boa condução 
do curso. Para isso, além da boa vontade e tempo para o estudo, a 
interatividade é essencial para tirar dúvidas e consolidar o aprendizado. 

Introdução 
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Introdução 

Comportamento dos Alunos 

Na EAD, os recursos tecnológicos mediam o aprendizado e potencializam o 
processo de ensino. 

Se por um lado, a EAD proporciona maior flexibilidade e autonomia ao aluno 
para moldar os horários e locais dos estudos, por outro, exige maior 
responsabilidade para que o aluno discipline o uso do seu tempo para 
atingir os objetivos programados.  
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Interatividade pelo Fórum 

A principal ferramenta para interatividade entre 
alunos, tutores e professores é o fórum, não 
necessitando que alunos e professores estejam 
conectados ao mesmo tempo. Dessa forma, os 
alunos podem colocar suas dúvidas, que 
posteriormente será respondida por um tutor 
ou professor. 

Por isso, é importante que os alunos tenham o hábito de entrar com 
frequência no fórum, mesmo que não tenham dúvidas, porque a dúvida de 
um outro colega pode ser sua também. Logo, essa participação constante 
enriquece o aprendizado de todos. 

Introdução 
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Introdução 

Como obter um bom resultado? 

• Vontade de iniciar e completar o curso;

• Tempo de dedicação;

• E o melhor computador do mundo:
SEU CÉREBRO!

Pronto, agora mãos à obra! 
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Requisitos de Hardware e Software 

− Microcomputador, Tablet, ou Smartphone com acesso a Internet.
− Caixa de Som
− Navegadores: Internet Explorer, Google Chrome ou Firefox.
− Conta de email.
− Software Adobe Reader para leitura de arquivos no

formato PDF.
− Software para execução de vídeos no formato MP4.

Nota: No endereço cursos.unicet.sp.gov.br o aluno identifica o 
Menu Principal na página do Moodle da UniCET, que contém o 
guia do aluno em PDF 
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Conhecimentos Básicos 

− Saber navegar na Internet.
− Ser usuário de uma conta de email para envio e recepção de mensagens.
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Primeiro Acesso aos Cursos UNICET 

Passo a Passo: 

1. Todos os cursos disponíveis na Universidade Corporativa da CET – UNICET
devem ser acessados pelo endereço cursos.unicet.sp.gov.br.

2. Nesse endereço, a UNICET conta com a plataforma MOODLE, ferramenta
necessária para a administração dos cursos ali disponibilizados.

3. Como padrão, para o novo usuário do MOODLE, a identificação do usuário
(login) cadastrado é o registro funcional e a senha inicial Unicet@2020
(apenas a letra „U‟ em maiúscula), com obrigatoriedade de troca no primeiro 
acesso. 

4. A figura 1 a seguir mostra a sequência inicial para acessar o endereço.

5. Ao abrir o “browser” (navegador da Internet,  que  pode  ser o Internet Explorer, 
Chrome, Firefox ou outro):
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Primeiro Acesso aos Cursos UNICET 

Figura 1: cursos.unicet.sp.gov.br 
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Primeiro Acesso aos Cursos UNICET 

5.1. Digitar o endereço cursos.unicet.sp.gov.br; 

5.2. Abrirá a tela da Figura 1. Deve-se clicar em “Acessar”, que pode ser no canto 
direito superior ou no centro inferior. 

Figura 2: Tela de acesso aos cursos 
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Primeiro Acesso aos Cursos UNICET 

5.3.    Abrirá a tela da Figura 2. 

5.3.1. Preencher o campo 3 “Identificação de usuário” com o registro funcional 
com zeros a frente (ex: 1234-7  tem login 001234-7)
5.3.2. Preencher o campo 4 “senha”, com a senha padrão Unicet@2020 (apenas

com a letra “U” em maiúscula). 

5.3.3. O campo 5 é opcional e, se for marcado, no próximo acesso, nessa mesma 

máquina, o campo 3 já aparecerá preenchido com o último usuário que 
acessou o MOODLE. 

5.3.4. Clicar no campo 6 “Acessar”. 

5.4.    Se aceito pelo sistema, o usuário e a senha deverão ser apresentados na tela, 
conforme Figura 3. 
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Primeiro Acesso aos Cursos UNICET 

Figura 3: Tela do usuário 
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Primeiro Acesso aos Cursos UNICET 

5.4.1.  Na tela do usuário, verificar se a identificação do usuário corresponde. Em 
função da obrigatoriedade da troca de senha, deve aparecer a frase “Você 
tem que mudar a senha antes de continuar”. 

5.4.2.  Preencher o campo 7 “Senha atual” com a senha padrão (Unicet@2020).

5.4.3.  Preencher o campo 8 com uma nova senha de uso pessoal, seguindo-se “as 

regras para a nova senha”, que são apresentadas na mesma tela. 

5.4.4.  Preencher o campo 9, repetindo-se a mesma senha inserida no campo 8. 

5.4.5.  Clicar no campo 10 “Salvar mudanças”. 

5.4.6.  Se a nova senha não for aceita, o sistema permanecerá na mesma tela 
indicando o que deve ser corrigido. Observe com atenção as regras para a 
nova senha! 

5.4.7.  Se a nova senha for aceita, abrirá a tela na Figura 4: 
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Primeiro Acesso aos Cursos UNICET 

Figura 4: Senha alterada 

5.6.1. Confirmar a frase “A senha foi alterada” e clicar no campo 11 “Continuar”. 

5.7.     Abrirá a tela na Figura 5. 

. 
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Primeiro Acesso aos Cursos UNICET 

Figura 5: Acesso aos cursos 

5.8.  Confira a identificação do usuário e, no menu à esquerda, todos os 
cursos nos quais estará inscrito. 
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LEMBRE-SE: 

SUA PARTICIPAÇÃO 

E COMPROMISSO 

SÃO ESSENCIAIS 

PARA OBTER 

SUCESSO NESSE 

TREINAMENTO.






