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Introdução

A Estação Virtual é um ambiente virtual de aprendizagem, disponibilizado
pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. O propósito é fornecer um espaço virtual,
tendo em vista os benefícios advindos com o uso da Educação a Distância (EaD) para
capacitação e aperfeiçoamento da ampla população. No nosso portal, você
encontrará cursos disponíveis nas áreas de Tecnologia da Informação e Educação
elaborados e disponibilizados pela UniSerpro em parceria com o Serviço Federal de
Processamento de Dados – Serpro e outros cursos em parceria com a CISCO através
da Cisco Networking Academy.
Esse manual tem o objetivo de guiar o aluno no seu primeiro acesso ao ambiente
virtual da Estação. Siga os passos descritos e faça uso desse ambiente feito para você!
Nossos cursos não contam com tutoria online, mas disponibilizamos nossos telecentros,
Estações Digitais, para que o aluno possa buscar mais informações com os nossos
educadores e também ter acesso aos cursos, através da nossa infraestrutura.
Dúvidas também podem ser esclarecidas através do telefone da Secretaria de
Ciência e Tecnologia onde terão tutores de plantão.
Nosso principal objetivo é o seu crescimento profissional e pessoal, aproveite os
nossos cursos amplamente!

1. Primeiros Passos
O nosso ambiente de aprendizagem - Estação Virtual, poderá ser acessado a
partir do endereço: http://wwww.joaopessoa.pb.gov.br/secretarias/secitec/ , clicando na
opção Estação Virtual, menu disposto no lado direito da tela.

Clique aqui para acesso a
Estação Virtual.

Para ter acesso aos curssos e realizar inscrições, o usuário deverá realizar um cadastro
no site.

Clique aqui para acessar a página do
seu cadastro!

Ao clicar em “Acesso””, você será direcionado para a página que vai solicitar o
cadastramento do usuário. Nela, teremos duas opções! Ao acessar o site pela
primeira vez, você deverá seguir o seguinte passo:

Clique aqui para realizar o cadastro no site!

Ao clicar em “Cadastra mento de Usuários”, você será direcionado para a
página de formulário. O campo nome do usuário, será o seu nome de login no si te,
caso já tenha algum nome de usuário igual ao que você escolheu, o sistema retornará
um erro e o campo deverá conter um outro nome. O campo senha possui alguns
requisitos de segurança e sua senha deverá seguir o seguinte formato:
1)

Mínimo de 8 caracteres;

2)

Mínimo de 1 letra minúscula;

3)

Mínimo de 1 letra maiúscula;

Mínimo de 1 caractere não alfanumérico, não é letra e nem
número, apenas um símbolo, por exemplo, o “@”.

4)

Guarde bem sua senha! Preencha os outros campos e clique no botão cadastrar
esse novo usuário.

Após realizar esses passos, você será direcionado para a página que
contém a seguinte mensagem:

Uma mensagem de confirmação foi enviada para o seu e-mail. Acesse sua conta e
verifique o e-mail enviado p ela Estação Virtual. Verifique sempre sua caixa de spam ou
lixo eletrônico, algumas contas não são reconhecidas e por este motivo, o nosso e-mail
deve ter ido para uma d essas caixas, caso não esteja na sua caixa de entrada.

Siga as informações contidas na nossa mensagem e confirme sua inscrição!
Após a confirmação, tendo e m mãos seu nome de usuário e senha, solicite o acesso
ao nosso ambiente Estação Virtual e visualize os nossos cursos!

Clique aqui para
realizar o acesso
aos cursos!

Você poderá visualizar a lista de cursos disponíveis e suas respectivas
descrições.

Contatos
Secretaria de Ciência e Tecnologia - Secitec
Telefones: (83) 3214-2884 / 3214-2884

