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MANUAL DO ALUNO 

Novo Ambiente Virtual de Aprendizagem da Rede EaD Segen 

  



 

I. REDE EaD SEGEN 

 

A Rede EaD Segen passou a utilizar a plataforma MOODLE como Ambiente 

Virtual de Aprendizagem e adotou em seu portal duas categorias de oferta de cursos: 

APERFEIÇOAMENTO PESSOAL e SEGURANÇA PÚBLICA. 

 

ATENÇÃO!!! 

Agora os cursos autoinstrucionais ficam 

permanentemente disponíveis!  

Não é mais necessário aguardar um período de 

inscrições. 

 

Para se matricular em um dos cursos, basta selecionar a categoria desejada e 

efetuar o login no Ambiente Virtual!  

O novo Ambiente Virtual está hospedado no SINESP, ele foi unificado com os 

serviços já ofertados pela plataforma. Com isso, além de mais seguro, você não irá precisar 

de senhas diferentes para acessar os diferentes sistemas oferecidos. 

Para acessar a plataforma você deverá estar com o cadastro homologado 

previamente. 

 



 

Caso enfrente problemas com LOGIN e SENHA, você deve recorrer a um dos 

canais de atendimento disponibilizados: 

 

Telefone: 0800 646 8600 

Atendimento Web: http://atendimento.sinesp.gov.br  

E-mail: css.serpro@serpro.gov.br  

 

 

Vamos ver passo a passo de como se matricular em um dos cursos, o processo 

é bastante simples, confira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://atendimento.sinesp.gov.br/
mailto:css.serpro@serpro.gov.br


 

II. COMO SE MATRICULAR NOS CURSOS EAD SEGEN – PASSO A PASSO 

 

1º Passo 

Acesse o nosso Portal através do endereço: http://portal.ead.senasp.gov.br. 

Você será direcionado para a página da Rede EaD – Segen, conforme 

demonstra a figura abaixo: 

 

 

 

 

http://portal.ead.senasp.gov.br/


 

2º Passo 

Selecione a categoria do curso desejado, os cursos foram agrupados em dois 

tipos: cursos de APERFEIÇOAMENTO PESSOAL, e cursos de SEGURANÇA PÚBLICA.  

Conforme imagem abaixo: 

 

 

 

3º Passo 

Após escolher a categoria você será direcionado para os EIXOS TEMÁTICOS, 

escolha o eixo de seu interesse. 

Os EIXOS TEMÁTICOS dos cursos de Aperfeiçoamento Pessoal são: 

• Educação e Docência; 

• Ética, Cidadania e Direitos 

Humanos; 

• Gestão de Pessoas; 

• Gestão de Projetos; 

• Gestão de Recursos; 

• Legislação e Cultura Jurídica; 

• Linguagem, Códigos e Idiomas; 

• Políticas Públicas; 

• Qualidade de Vida, Bem-estar e 

Saúde; e 

• SEST SENAT. 

 

 

 



 

Veja a imagem abaixo:

 

 

 

Os EIXOS TEMÁTICOS dos cursos de Segurança Pública são: 

• Atividade de Perícia; 

• Atividade de Inteligência; 

• Atuação Comunitária; 

• Atuação Integrada; 

• Investigação e Análise Criminal; 

• Procedimentos Operacionais; 

• Salvamento, Resgate e Defesa Civil; 

• Tecnologia da Informação; e  

• Cursos em Espanhol. 

 

 

 



 

Veja a imagem abaixo:

 

 

Atenção!! 

Caso você escolha um curso da categoria de 

Aperfeiçoamento Pessoal, você poderá também ser direcionado para 

o site da Instituição ofertante (Escola Virtual de Governo, Senado, 

SENACON por exemplo).  

Já se o seu interesse for em um dos cursos de Segurança 

Pública – AUTOINSTRUCIONAL, na maioria das vezes, você será 

redirecionado para a página de acesso ao novo Ambiente Virtual.  

A figura abaixo apresenta o portal para realizar o login no 

Sinesp, confira! 

 

 

 

 

 



 

4º Passo 

Faça o LOGIN no SINESP (lembre-se, você deve estar com o cadastro 

homologado previamente). 

 

Agora esta é a porta de entrada tanto para os cursos 

Autoinstrucionais quanto para os cursos com Tutoria da Rede 

EaD Segen. 

 

Ao realizar o login você será direcionado para a página inicial do 

Sinesp, veja a imagem abaixo: 

 

 

5º Passo 

Agora vá até a barra superior e clique em “SISTEMAS” e selecione a opção EAD 

Segen. Veja a imagem abaixo. 

 

 

 

 

 



 

6º Passo 

Ao entrar o EaD Segen, você será direcionado para a página dos cursos 

disponíveis.  

Agora é só selecionar o curso desejado, clicando nele e se inscreva. 

 

 

 

 

PRONTO! 

 

Você já está matriculado e suas aulas iniciam imediatamente! 

 

 

 

 

 



 

Caro aluno,  

 

Se você nunca fez um curso a distância em uma plataforma Moodle, saiba que 

a navegação é bem fácil! Basta você compreender que as atividades estão organizadas 

sob o formato de módulos e navegar no moodleface. 

Deve-se seguir o fluxo em que é apresentado no moodleface começando pela 

APRESENTAÇÃO DO CURSO e finalizando na AVALIAÇÃO. 

Dentro de cada módulo temos uma atividade de fixação, que não é levada em 

consideração para a nota final do curso, mas de suma importância para o seu 

aprendizado. 

Após realizar AVALIAÇÃO, você deverá responder a PESQUISA DE 

SATISFAÇÃO, para só então gerar seu CERTIFICADO. 

 

Veja a imagem abaixo: 

 

 

 



 

Você deve ter percebido que o visual ficou mais “limpo” e as ferramentas foram 

disponibilizadas no menu lateral e superior. 

 

E não foi só o layout que mudou, as regras dos cursos também foram reformuladas. Veja. 

 

 

III. REGRAS GERAIS DOS CURSOS AUTOINSTRUCIONAIS 

 

A nova plataforma da Rede EaD veio simplificar os seus estudos e a seguir 

apresentamos as principais mudanças: 

 

I. Ao acessar o ambiente você poderá se matricular em qualquer um dos cursos 

Autoinstrucionais; 

II. Os cursos ofertados ficam disponíveis para autoinscrição logo na página inicial do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

III. Os cursos estão disponíveis para todos os profissionais da segurança pública 

(integrantes do SUSP); 

IV. Basta você escolher um dos cursos que está disponível e realizar a autoinscrição. A 

matrícula é automática e o início das aulas é imediato; 

V. Informações adicionais sobre o curso, tais como: objetivo do curso, público de 

interesse, conteúdo programático, dentre outros, poderão ser acessados no link 

“Mais Informações”, que está localizado próximo ao nome do curso; 

VI. Antes de chegar à avaliação você deverá responder os exercícios de fixação. São 

05 questões de revisão que, apesar de não valerem nota, são fundamentais para 

que você fixe o conteúdo. 

VII. Você poderá realizar os EXERCÍCIOS quantas vezes quiser. Mas ATENÇÃO! Na 

AVALIAÇÃO FINAL você terá, no máximo, 03 (três) tentativas para aprovação. 

VIII. A AVALIAÇÃO FINAL é composta por 10 questões e vale 100 pontos no total. 

Para ser considerado aprovado você deverá obter pelo menos 70 pontos. 



 

IX. A partir de agora, você dispõe de um TEMPO MÁXIMO para concluir a 

AVALIAÇÃO FINAL: serão 2 horas para finalizá-la em cada uma das tentativas. 

X. Depois de iniciar uma tentativa não é possível interromper o cronômetro. 

XI. Se você reprovar após as três tentativas da Avaliação, deverá esperar o próximo 

semestre para que seja disponibilizada novas tentativas. 

XII. Fique atento! Ao iniciar a avaliação o tempo será contado mesmo que você feche a 

atividade ou saia do ambiente. 

XIII. As dúvidas sobre conteúdos e funcionamento da plataforma poderão ser 

encaminhadas por meio da caixa postal do aluno. 

 

 

Procure realizar 01 (um) curso por vez. Desta forma poderá administrar melhor o 

seu tempo e garantir uma aprendizagem de qualidade! 

 

Em suma, após se matricular em um curso você deverá basicamente cumprir 

algumas etapas obrigatórias: 

 

 

 

 

 



 

Como você deve ter observado, a primeira atividade obrigatória é a leitura da 

Apresentação do Curso, as demais atividades serão liberadas gradativamente conforme 

mostrado na imagem acima. 

Se você chegou ao final do curso com nota igual ou superior a 70 (setenta) então 

deverá realizar a pesquisa de satisfação para gerar o CERTIFICADO de conclusão. 

 

 

 

 

 

 

Curiosidade! 

Os Breadcrumbs ou "Migalhas de Pão" na tradução literal, também é conhecida 

por "Navegação Estrutural". Elas auxiliam o usuário a se localizar dentro de um site 

permitindo avançar ou retornar, clicando nas palavras-chaves do endereço. 

 

 

 

 

 



 

Explore o Moodle  

 

Veja a imagem abaixo: 

 

 

Você pode navegar no site clicando nas palavras-chaves; 

 

Acesse todos os cursos que você se inscreveu; 

 

Acesse o Material Complementar disponível; 

 

Acesse todo o curso, da Apresentação do Curso até a Avaliação Final; 

 

Após a conclusão do curso, você terá acesso a Pesquisa de Satisfação, 

responder a pesquisa é pré-requisito para gerar seu certificado; 

 

Acesse o seu certificado. 
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