
Acessando o Curso SEI! USAR



1. Acesse o site escolavirtual.gov.br e 
clique em “Cadastre-se”

escolavirtual.gov.br


2. Digite seu E-mail ou CPF no campo 
indicado e clique em “ACESSAR”



2.1. Caso tenha digitado seu E-mail e não 
tenha cadastro prévio, um email de 
confirmação de cadastro será enviado



2.2. Caso tenha digitado seu CPF e não tenha 
cadastro prévio, seu E-mail será solicitado. 
Clique em “ENVIAR”



3. Ao acessar seu E-mail pessoal, procure pelo 
email de confirmação de cadastro e clique em 
“acesse aqui”



4. Complete seu cadastro preenchendo os 
campos obrigatórios e clicando em 
“CONFIRMAR CADASTRO”



4. Complete seu cadastro preenchendo os 
campos obrigatórios e clicando em 
“CONFIRMAR CADASTRO”



5. Após a realização do cadastro, clique 
em “CONTINUAR”



6. No seu dashboard, clique em 
“CATÁLOGO DE CURSOS”



7. No catálogo, digite “SEI” no campo de 
busca indicado e clique no curso encontrado 
logo abaixo



8. Será exibida a página do curso SEI! USAR. 
Clique em “INSCREVA-SE” após o Conteúdo 
Programático



8. Será exibida a página do curso SEI! USAR. 
Clique em “INSCREVA-SE” após o Conteúdo 
Programático



9. Preencha os campos obrigatórios 
selecionando as opções adequadas. Clique 
em “SALVAR”



9. Preencha os campos obrigatórios 
selecionando as opções adequadas. Clique 
em “SALVAR”



10. Após a realização da inscrição, clique 
em “ACESSAR CURSO”



11. Observe que o curso ficará disponível por 
apenas 30 dias. Clique em “IR PARA O CURSO”



11. Observe que o curso ficará disponível por 
apenas 30 dias. Clique em “IR PARA O CURSO”



12. O curso é dividido em módulos, que 
contêm lições e avaliações



12.1. Ao final de cada etapa, a lição ou avaliação 
receberá uma marcação, indicando que foi 
concluída



12.2. As marcações no Guia do Participante (início 
do curso) e no Módulo de Encerramento 
precisam ser feitas manualmente



12.3. As lições e avaliações são vídeos 
interativos, portanto preste atenção ao que é 
pedido



13. Você pode acessar o curso de qualquer 
lugar, bastando visitar escolavirtual.gov.br, 
clicar em “ENTRAR” e efetuar seu login

escolavirtual.gov.br


14. No seu dashboard, clique em “Meus 
Cursos em Andamento”



bons
ESTUDOS!


