MANUAL DO ALUNO

“Estou muito grato porque esta gente veio ver-me. A sua presença faz com que minha vida corra de um
modo agradável. Vou dar-lhe, pois, o melhor que me for possível”. Howard Thurston

1. Agradecimento
“Querido (a) aluno(a), muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. Esperamos estar
à altura de tamanha responsabilidade”. Júlio Coutinho – CEO e-Cursos Brasil
2.

A.V.A
a) Para acessar o Ambiente Virtual de Ensino digite em seu navegador a seguinte URL:
http://e-cursosbrasil.com.br/perfil-do-aluno-a.html?view=login

figura acesso ao A.V.A
b) Digite o nome de usuário e senha informados por e-mail, após a confirmação da

matrícula e clique no botão Entrar.

Página inicial do A.V.A

c) Clique em Editar meu Perfil para alterar a senha inicial e carregar um novo avatar (*).
Após a conclusão clique no botão Enviar.
(*) O avatar é a foto de perfil que será impressa no seu certificado de conclusão.
Capriche.

figura editando o perfil do usuário

d) Clique no ícone Acessar meu AVA para o seu Ambiente Virtual de Ensino. Todos os
cursos nos quais você estiver matriculado, estarão listados.

figura cursos do(a) aluno(a)

e) Clique sobre o curso desejado e inicie o seu aprendizado.

figura tela inicial do curso de Joomla! Avançado

3.

Professor da Matéria
Identifique o professor da matéria do curso em andamento. Clicando no avatar ou no
nome do professor, você acessa as informações do mesmo.

figura professor do curso

Entre em contato com o professor em caso de dúvidas ou para fazer networking. Eles
estão à sua disposição.

figura detalha professor do curso

4. Suporte
Disponibilizamos um fórum segmentado por disciplina. Por favor, acesse o fórum e
poste sua dúvida no local correto. Compartilhe com seus colegas suas dúvidas para
que eles também saibam a solução.

figura fórum do e-Cursos Brasil

5. Divulgue o e-Cursos Brasil
Podemos contar com você? Ajude-nos a crescer divulgando nosso Portal http://ecursosbrasil.com.br , nosso twitter @ecursosbrasil e nossa Fan Page
https://www.facebook.com/ecursosbrasil .
Além de contar com nossa gratidão, você participa de sorteios de brindes: livros, bolsas
para cursos pagos, luminárias e muito mais.

6. Testemunho
Por fim, mas não menos importante envie seu testemunho para testemunhos@ecursos.com.br
Um texto pequeno com sua opinião sobre o curso, ou um vídeo curto no youtube.
Enfim, ajude-nos na busca pela excelência.
Mais uma vez muito obrigado por sua confiança.

CEO e-Cursos Brasil

