


Apresentação  

Prezado, 

 Este manual foi elaborado para ser um guia ao aluno para os primeiros 

contatos com o Ambiente Virtual de Aprendizagem de modo a ajudar na compreensão 

e utilização dos recursos virtuais de aprendizagem visando à harmonização entre 

Presencial e a Educação a Distância. 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem 
 

Este sistema é interativo proporcionando facilidade de acesso e utilização. 
 
Senha e Usuário de Acesso 
 
Seu login de usuário é o seu CPF.  
Sua senha de acesso é 123456, sendo que após efetuar o primeiro acesso o 
ambiente solicitará para que você altere sua senha. 
 
Exemplo:  

 
Identificação de usuário: 00011122233 

Senha: 123456 

 
   



Como acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Na barra de endereço do seu navegador de internet, digite o endereço: 
www.estudeseg.com.br . 
 
Em seguida pressione a tecla “Enter” do seu teclado e a seguinte tela irá aparecer: 

 

Role a página e você encontrará o ícone de acesso ao Ambiente Virtual de 
Aprendizagem como indicado na imagem abaixo. 

 

Ao clicar no ícone, você será direcionado para o Ambiente Virtual de Aprendizagem. 
 



Leve o cursor do mouse até o botão “Acessar”.  
 

Você será direcionado para a página de login, na imagem abaixo:  

1. Identificação de usuário: digite o seu CPF sem ponto ou traço. 
2. Senha: como padrão a senha é 123456, esta senha você poderá trocar. 
3. Após clique em Acessar ou aperte a tecla “Enter” do seu teclado. 
4. Caso você já tenha acessado o AVA, mas não lembra dos dados de 

identificação, pode utilizar o recurso “Esqueceu o seu usuário ou senha”. 
OBS: caso você não tenha acesso, entre em contato com a Coordenação 
Pedagógica da sua escola. 



Após realizar a identificação você será redirecionado para a página Inicial do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem da sua escola e seu curso. 

 

Na barra de menu você tem acesso a 
diferentes Bibliotecas. 

 



A disciplina 

Clique na disciplina desejada: 
 

Em “meus componentes/disciplinas”, você tem acesso às disciplinas que está 
matriculado no AVA. 



Do lado esquerdo da tela, você terá acesso a “conceitos e notas” e abaixo aos 
conteúdos da disciplina. 
 
Na parte central da tela, estará conteúdo disponibilizado pelos professores. 
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