Portal Coleção Técnica Interativa
Roteiro para Cadastro de Alunos

1.

Acesse o site www.cpscetec.com.br, escolha o ícone da Coleção Técnica na barra de projeto
na parte inferior do site:

Ou se preferir acesse o link direto: www.cpscetec.com.br/colecaotecnica .
2.

Escolha a opção “Aluno” na área de login.

3.

Clique no link “clique aqui”, na parte superior da janela de acesso, para realizadar o
cadastro.

4.

Com a janela de cadastro aberta, escolha o item “Aluno” no campo Tipo de Cadastro.

5.

Campo Nome digite o nome completo sem abreviaturas.

6.

Campo Unidade de Ensino escolha a unidade, as quais estão separadas por sede e
extensões. Faço com que o aluno indique corretamente a sua unidade.

7.

Campo Curso indique o curso de acordo com a habilitação: Informática, Eletrônica,
Mecânica e Núcleo Básico, caso o aluno faça outro curso técnico, indique a opção “Outro
Curso Técnico”.

8.

Campo Módulo indique o semestre que foi realizado à matrícula.

9.

Campo Período indique o período do curso.

A próxima sequência refere-se aos dados que o aluno deverá utilizar para fazer o acesso ao
sistema.
10. Campo E-mail indique a conta institucional.

11. Campo Senha e Confirme sua senha, informe uma senha de acesso para o portal.

12. Clique no botão “OK”, para finalizar o castro.

13. Após a confirmação do cadastro será visualizado a mensagem:

14. Após o cadastro, os dados serão verificados com a base da Microsoft para verificar se o email está correto. Assim que forem confirmados os dados o aluno receberá um e-mail
informando que o seu acesso foi liberado. Caso não receba o e-mail de confirmação,
AGUARDE, dentro de 5 dias o login e senha estarão liberados.
15. Após a liberação, realize o acesso informando o login e senha indicado no cadastro e tenha
acesso a todo conteúdo.

IMPORTANTE:
a) Oriente o aluno a realizar o cadastro de forma correta, pois estas informações estarão
gerando relatórios e dados estatísticos para o acompanhamento do projeto.
b) A opção de cadastro dos Professores será disponibilizada posteriormente, aguardem.
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