COMO EFETUAR SUA INSCRIÇÃO NOS CURSOS DE
NIVELAMENTO!
1- ENTRE NA PÁGINA DO MOURA, CLICANDO EM CURSOS E, EM SEGUIDA, EM
NIVELAMENTO.

2- EM SEGUIDA, LOGO APÓS OS PRIMEIROS INFORMES SOBRE OS CURSOS DE
NIVELAMENTO, VOCÊ ENCONTRARÁ O SEGUINTES TEXTO:
CURSOS DE NIVELAMENTO DE VERÃO/JANEIRO DE 2019
NIVELAMENTO EM MATEMÁTICA, CÁLCULO DIFERENCIAL E
INTEGRAL, LÍNGUA PORTUGUESA e TECNOLOGIAS
DIAS 28 e 29, 30 e 31 de JANEIRO de 2019
INSCRIÇÕES: DE 14 A 24 DE JANEIRO DE 2019
ABAIXO DA PALAVRA INSCRIÇÕES TEM AS PALAVRAS CLIQUE AQUI COMO NA FIGURA ABAIXO:

3- AO CLICAR EM “CLIQUE AQUI” ABRIRÁ A SEGUINTE TELA:

4- CLIQUE NA OPÇÃO INSCRIÇÕES E COMPLETE O QUADRO QUE SE ABRIRÁ À SUA
DIREITA COM SEU NOME COMPLETO, CPF E CLIQUE NA OPÇÃO DE CURSO DE DESEJA
SE INSCREVER. PARA CADA CURSO VOCÊ DEVERÁ PROCEDER DA MESMA FORMA.

5- APÓS O PREENCHIMENTO CLIQUE EM CONTINUAR.

6- Pode ser que você já tenha feito o cadastro em outro momento. Caso apareça a tela a
seguir, clique em fechar.
(Caso não apareça, complete seu cadastro inserindo a senha e confirmando novamente. Não
esqueça de anotar a senha que cadastrou. Caso ocorra algum problema no cadastro, entre em
contato com a Central de Relacionamentos no telefone 2101 1027 ou 2101 1035)

7- Se você já possui cadastro, o sistema fará o resgate de suas informações pedindo que
preencha novamente o quadro como mostrado abaixo com seu login (CPF ou Email) e
a senha cadastrada.

8- Caso não se lembre da senha, preencha o login com seu CPF ou Email e, em seguida,
em “Esqueci minha senha/login”.
O sistema encaminhará a nova senha para seu email cadastrado no sistema.
Você pode copiar e colar a senha que recebeu no email e finalizar sua inscrição.

9- Caso você receba a mensagem em cor alaranjada no canto direito superior do seu
vídeo, entre em contato com a Central de Relacionamentos 2101 1027. Pode um
problema de conflito dos dados inseridos no momento da inscrição pelo aluno com os
registrados no sistema.

10- Caso o aluno não receba o email com a nova senha, pode ser que seu email de
cadastro esteja incorreto ou você esteja verificando outro email diferente daquele que
informou quando realizou seu cadastro na instituição. Você pode alterar o email
através do portal acadêmico em DADOS PESSOAIS para receber o email com a nova
senha.

Se ainda assim, não conseguir realizar a inscrição, entre em contato com a Central de
Relacionamentos. As funcionárias poderão verificar qual o tipo de inconsistência de
dados que está ocorrendo.

11- Entre novamente no sistema e refaça o procedimento, agora com o email correto.

12- Faça sua inscrição no curso desejado, leia os informes e se estiver de acordo, clique em
“Li e aceito...” e peça para emitir o boleto.

13- Para os cursos que são gratuitos (Língua Portuguesa e todos os de Matemática), ao
pedir que o boleto seja emitido, aparecerá uma mensagem dizendo para
desconsiderar pagamento. A mensagem aparece no centro superior do vídeo. Isso
indica que sua inscrição foi aceita com sucesso e que realmente não haverá custo o
curso.

14- Para os cursos que têm a taxa de reserva de vaga no valor de R$10,00 (Cursos de Excel,
HP12c e Oratória), peça para emitir o boleto. Aparecerá o boleto com três vias. Na
última terá uma mensagem de desconto de R$90,00 até a data de vencimento do
boleto. Ele poderá ser pago no banco através do código de barras ou através de um
app de celular, desde que a impressão do código de barras esteja muito bem legível.

15- Caso a pessoa não seja atualmente aluna da instituição, nem funcionária, então será
emitido o boleto no valor de R$100,0 sem desconto e com 50% de desconto para exaluno.

16- Para efetuar a inscrição em outros cursos, caso a pessoa não seja atualmente aluna da
instituição, nem funcionária, então:
Se for em um dos cursos de Português ou Matemática, entre em contato com a
Central de Relacionamentos para que seja dado o desconto de 100%, internamente,
com o auxílio da funcionária.
Caso o interessando insista em fazer a inscrição sozinho para um dos cursos de
Matemática ou Português aparecerá um novo boleto do mesmo valor.
Se for em um dos cursos de Oratória, HP12c ou Excel, deverá ser paga novamente a
taxa de R$100,00, com 50% de desconto para ex-alunos.

Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a Central de Relacionamentos
(2101 1027 ou 2101 1035)
Ou com a Professora Valéria Gelfuso no período da manhã no telefone 2101 1030.
Ou através do email: nivelamento@mouralacerda.edu.br

