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● É o primeiro acesso? 

A par�r do segundo acesso: informe o usuário e senha criados.

1.  Acesse o endereço: ead.escoladegoverno.go.gov.br e em seguida clique no botão “Criar uma conta”.
2. Preencha os dados solicitados e clique em “Criar minha conta”. Atente-se para os campos de 
preenchimento obrigatório, representados em vermelho com um asterisco (*). 

Importante: cadastre seu nome de forma completa e correta.

Como acessar e criar 
uma conta no 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - AVA?

Como acessar e criar uma conta no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA?
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● Verifique na pasta do Lixo Eletrônico (SPAM), se não localizar entre em contato com a Escola de Governo. 
O AVA se comunica melhor com e-mail ins�tucional, priorize-o para obter melhores resultados.
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Fiz meu cadastro no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA e não recebi o 
e-mail de confirmação de inscrição. Como proceder?
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● Solicite outro usuário ou senha através do link disponível na página inicial do AVA: “Esqueceu o seu usuário 
ou senha?”

Esqueci meu usuário ou senha, e agora?
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● Após fazer a pré-inscrição no Portal do Aluno e a GGDP (Gerência de Gestão de Pessoas do seu órgão) 
validá-la.

Importante: Somente os servidores com status de INSCRITO no Portal do Aluno terão as suas inscrições 
confirmadas no AVA.

1. Durante o período de inscrição no curso acesse o AVA no endereço: ead.escoladegoverno.go.gov.br 
com seu usuário e senha criados.
2. Na tela inicial clique em “Todos os Cursos”, selecione a “Categoria” e em seguida o Curso desejado. 
Solicite a inscrição na turma clicando em “Inscreva-me”.

Em qual momento, no AVA preciso me inscrever no curso?
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● Clique na seta ao lado da “Imagem do usuário” e selecione o item “Perfil”. Em seguida, clique no item 
“Modificar perfil”. Preencha todos os campos e verifique se as informações já existentes estão corretas 
(nome, sobrenome, e-mail, etc.). Depois clique em “Atualizar Perfil”.
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Como altero meu perfil no Ambiente Virtual de Aprendizagem? 
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3.  Selecione a foto em seu computador e clique em “Abrir”; 

● Clique na seta ao lado da “Imagem do usuário” e selecione o item “Perfil”. Em seguida, clique no item 
“Modificar perfil”.
● Vá até a seção “Imagem do usuário”, clique no botão “Adicionar...”. Na tela “Seletor de Arquivos” siga os 
passos:

5.  Na parte inferior da tela clique em “Atualizar perfil”.
4.  Clique no botão “Enviar este arquivo”;  e

2.  Clique em “Escolher arquivo”;
1.  Clique em “Enviar um arquivo”; 
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Como colocar uma foto no perfil? 
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● Clique na seta que fica ao lado da “Imagem do usuário” e selecione o item “Preferências”, posteriormente 
clique em “Mudar a senha”. 
● Em seguida, digite a senha atual, a nova senha e confirme-a. E clique em “Salvar mudanças”.
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Como altero minha senha?
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● O curso só será liberado para visualização no 1º dia da "Data de Realização" conforme cronograma 
disponível no site da Escola de Governo em www.escoladegoverno.go.gov.br .

Fiz minha inscrição, mas não consigo visualizar o conteúdo do curso, por que?
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1. Antes de par�cipar da primeira aula faça download do aplica�vo Zoom (caso ainda não tenha o 
aplica�vo instalado) e execute o Zoom, clicando no item “baixar e executar" que aparecerá na sua área 
de trabalho ou no seu celular;

3. O link para assis�r as aulas on-line fica disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA na área 
do curso no tópico "Anote na sua agenda e par�cipe"; e

2. Se não puder baixar ou executar o aplica�vo, clique no item "ingresse u�lizando o seu navegador";

4. Clique no link da aula disponibilizado na plataforma e siga o que está indicado na tela do Zoom.

Como acessar as aulas on-line?

10 Como saber em qual grupo estou, para assis�r as aulas ao vivo?

● Clique no ícone       localizado no topo da página ao lado do seu nome e depois clique em grupo.
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2. Será aberta uma página onde se deve clicar no botão “Adicionar...", na parte superior do quadro “Envio 
de arquivos”;

● Siga os passos: 
● Tarefa é uma a�vidade disponibilizada pelo professor. Pode ser um texto ou um arquivo.

1. Clique no botão “Adicionar tarefa"; 

4. A tela visualizada mostrará o nome do arquivo carregado. Para o envio ser concluído é clique no botão 
"Salvar mudanças".

3. Será aberta uma janela “Pop up”, onde se deve clicar no link "Enviar um arquivo".  Na coluna esquerda, 
clicar no botão "Escolher arquivo", selecionar o arquivo no seu computador e, clicar no botão "Enviar 
este arquivo";

Como enviar uma tarefa?
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● As videoaulas são hospedadas na plataforma do youtube. Se você não es�ver visualizando os vídeos, 
provavelmente, você tem restrição para acessar o youtube. Nesse caso, entre em contato com o suporte 
de informá�ca do seu local de trabalho e solicite a liberação.

Não consigo assis�r as videoaulas no meu local de trabalho, como proceder?
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● Na área do curso no tópico “Espaço de Interação" é disponibilizado o "Fórum de Dúvidas" para entrar 
em contato com o professor e/ou coordenador do curso.
● Para acrescentar um novo tópico de discussão acesse o fórum, na área do curso, e clique no botão 
“Acrescentar um novo tópico de discussão”. Na próxima página, preencha os campos existentes e, após, 
envie a sua mensagem clicando no botão "Enviar mensagem ao fórum". 

Como entro em contato com o professor e/ou coordenador do curso em caso de dúvidas?
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● Cada curso possui o seu método de avaliação. Para conferir essa informação, leia as instruções con�das 
no tópico “Sobre o Curso” item "Como obter o cer�ficado" disponível na página inicial de cada curso. 

Como é composta a nota final do aluno no curso?
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● Dentro da área do curso, no painel à esquerda, no item "notas". 

Importante: as notas só estarão disponibilizadas dentro do período de realização do curso.

Como vejo minhas notas no curso?
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A segunda via do cer�ficado poderá ser emi�da na página inicial do Ambiente Virtual de Aprendizagem no 
item "Cer�ficados", desde que o servidor tenha emi�do a primeira via durante a realização do curso. 

● O link para gerar o cer�ficado fica disponível no tópico "Conclusão do Curso e Cer�ficado". O 
cer�ficado será liberado para o aluno que cumprir os requisitos necessários e responder a Pesquisa de 
Sa�sfação do Curso.

Seu cer�ficado também poderá ser impresso no Portal do Aluno, em “cursos realizados”.

Importante: seu nome deve estar completo e correto, pois o cer�ficado será emi�do com o nome 
cadastrado no AVA. Se necessário, altere seu cadastro antes de emi�r o documento. 

Como faço para gerar o cer�ficado?
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● Sim. Dentro do prazo de realização do curso os conteúdos podem ser acessados em qualquer dia e 
horário. Com exceção das aulas on-line e chat que têm datas e horários definidos. 

Posso acessar o curso a qualquer momento?
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● Entre em contato:

 E-mail: ead. escoladegoverno@goias.gov.br
Telefones: (62) 3201-9267 / 3201-1699
Celular Ins�tucional: (62) 98173-1878 (WhatsApp)

Precisa de ajuda?
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