
ESCOLA JUDICIAL DE GOIÁS

ACESSO À PLATAFORMA EAD



Esta deverá ser tela ao acessar o link indicado no e-mail ou o endereço
ead.tjgo.jus.br



ONDE FAZER O
LOGIN?

NO CANTO SUPERIOR DIREITO

Clique em "Acessar" para que janela
de login apareça. 



COMO FAZER O
LOGIN?

NA JANELA DE LOGIN

Para logar utilize as iniciais do seu
nome + o seu último nome, e seu CPF
como senha - apenas números. 

Ex.:

Nome - Antônio Lúcio de A. Bernardes
Login: alabernardes
Senha: XXXXXXXXXXX



ATENÇÃO À EXCESSÃO!

Somente caso seu login não dê certo mesmo digitando corretamente, e seu
nome conte com "de", "dos", "da", etc, como no exemplo apresentado, você deve
incluir essa parte como inicial também. 

EX.:

Nome - Antônio Lúcio de A. Bernardes
Login: aldabernardes
(note que "de" teve sua inicial incluída no login)

Isso acontece em alguns casos para evitar duplicidade de logins cujas iniciais são
as mesmas.



Esta deverá ser tela após o login ser realizado.



ACESSO AO CURSO

NA LATERAL ESQUERDA

Existe uma aba de opções, e nela
você deve acessar "Meus cursos".



Carregará esta tela de cursos do qual você faz parte. Para acessar basta
clicar em seu nome



Este será o ambiente do curso. Seu conteúdo está todo na vertical,
bastando descer ou subir a página para acessar seus módulos.



NO AMBIENTE DO
CURSO

NA LATERAL ESQUERDA

A aba de opções, permite acessar a
diretamente a lista de participantes,

suas notas, e atalhar para os módulos
do curso.



Seguindo abaixo, no ambiente do curso, os módulos estarão "contraídos",

isto é, estarão encolhidos.



Para que seu conteúdo apareça, basta clicar no retângulo cinza que está

mais ao centro da tela, com o nome "Expand".



Assim, o conteúdo ficará visível. Os conteúdos são apresentados de modos e formatos

variados, porém todos de maneira simples e acessível. Para acessá-los, basta clicar neles.



Outras Informações!

O curso possui um cronograma a ser seguido para o andamento e abertura de cada

módulo. Não existe horário fixo de aula, portanto, cada um deve se organizar para dar

andamento no curso de acordo com sua própria agenda. 

Caso se atrase um pouco em algum módulo, não se preocupe, o mesmo estará aberto

até o final do curso.

Porém, caso esteja passando por imprevistos que interfiram em seu desempenho é

extremamente importante que seus(suas) tutores(as) sejam informadas para que

possamos tomar as melhores medidas ainda nos prazos do curso. Uma vez que o

curso se encerre, não será possível refazê-lo.



Outras Informações!

O curso conta com tutores para acompanhar e complementar seu aprendizado e

fóruns de interação que permitem o contato direto entre participantes e tutores.

Lembre-se de que cada módulo tem atividades e fóruns de interação, que possuem o

objetivo de trazer reflexões sobre o tema e oportunidade de verificação quanto ao

conteúdo apresentado. Portanto, sua participação neles será imprescindível.

Por fim, para que o certificado possa ser emitido, são necessários sua contribuição

com a Avaliação de Reação (disponibilizada após o fechamento do curso), estudo do

material disponível, realização das atividades e participação nas rodas de conversas.

Sejam bem vindos, e um ótimo curso a todos!


