TUTORIAL
PLATAFORMA UOL EDTECH*:
ACESSO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRA

*No ano de 2018 a WebAula passou a fazer parte do Uol Edtech.
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Este documento é dedicado a demonstrar o passo a passo de acesso à plataforma e-commerce de
Treinamento do Aeroporto Internacional de Brasília. Neste site você terá maiores facilidades para fazer a
inscrição do seu funcionário individual ou em grupo, emitir o boleto bancário e controlar os pedidos de
compras gerados.
Saiba como comprar através dos passos a seguir.

1. Acessando o site de venda de Treinamento do Aeroporto JK
O

site

de

compra

de

treinamento

do

Aeroporto

Internacional

de

Brasília

é

o

http://shoppinginframericabsb.uoledtech.com.br/.
Basta você acessar este link, e navegar pelos cursos regulamentados e obrigatórios para emissão de
credencial disponíveis.
O tema de interesse pode ser pesquisado através de PESQUISAR ou pelo menu em TODAS AS
CATEGORIAS.

Mas fique atento! Antes de realizar a compra de um treinamento que precise realizar a inscrição, é
necessário possuir cadastro na plataforma.
Confira o próximo item.

2. Cadastro ou Login no site
Para realizar a compra no novo site de treinamento do Aeroporto é necessário que realize o seu
cadastro no http://shoppinginframericabsb.uoledtech.com.br/.
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IMPORTANTE!



O cadastro pode ser realizado tanto com o número do CNPJ (Pessoa Jurídica) como com o
número de CPF (Pessoa Física).
Caso a compra seja realizada e paga por uma empresa, é necessário que o cadastro seja
realizado com os dados do CNPJ. Isto facilita o controle das empresas que estão realizando a
compra e centralizando o processo do faturamento para a devida Razão Social.



Para cada cadastro de CNPJ é aceito apenas um e-mail. Ou seja, para 01 CNPJ somente pode
ser cadastrado 01 e-mail, pois cada CNPJ terá o seu acesso único. Recomendamos, que caso
a empresa não tenha um e-mail geral, que seja criado um e-mail padrão para acessos dos
seus funcionários responsáveis pela compra de treinamentos.

2.1. Primeiro Acesso: Clique no ícone de “Cadastre-se”

2.1.1. Para o cadastro, preencha todos os dados dos campos pedidos. Os campos com asteriscos (*)
são de preenchimento obrigatório.
2.1.2. Caso não possua os números de Inscrição Municipal e/ou Estadual, os campos podem ser
preenchidos com o valor: 0000000000.
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2.1.3. Após finalizar o preenchimento, atente-se ao “Termo de Adesão” e clique em Cadastrar.

2.1.4. Após esse procedimento seu pré-cadastro é efetivado na plataforma.
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2.1.5. Entre em contato através do e-mail

treinamento@inframerica.aero para informar que

concluiu essa etapa. A equipe de treinamento da Inframerica concluirá o devido cadastro no
SAP Interno da empresa, que constará a devida retenção dos impostos e emissão/envio das
notas fiscais. Este processo pode levar até 05 dias úteis devido ao processo interno de chamado
e atendimento do cadastro. Quando concluído, a equipe de Treinamento enviará e-mail
informando o cliente sobre a liberação do cadastro para a efetivação da compra. Caso fique
com

alguma

dúvida,

acione

o

Atendimento

Via

Chat,

e-mail

(helpdesk.inframerica@uoledtech.com) ou por telefone (31) 2129-0587.

2.2. Já cadastrado: Clique no ícone de “Faça Login”

2.2.1. Após, aparecerá a tela de identificação. Lembrando que o acesso sempre deverá ser
preenchido com o número do CNPJ ou CPF e senha cadastrada.
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2.2.2. Após clicar em “Entrar” o site mostrará que você está logado.

3. Compra de treinamento obrigatório do Aeroporto JK
Para realizar a compra do treinamento obrigatório para a emissão da sua credencial (primeira ou
renovação) acesse o https://shoppinginframericabsb.uoledtech.com.br/. Não esqueça de fazer o seu login.
Para escolher o curso basta colocar o título do treinamento no campo de PESQUISAR ou pelo menu
em TODAS AS CATEGORIAS. Você terá a opção de CURSOS PRESENCIAIS ou CURSOS ONLINE.
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3.1. Escolha do Treinamento e efetivação da Compra
Após fazer o login no site, o próximo passo após visualizar os cursos disponíveis é escolher o
treinamento que deseja ser realizado a compra. Clique na opção SAIBA MAIS do treinamento escolhido.

Aparecerá todas as informações do curso. É preciso escolher o local (“Distrito Federal”), o Período
do curso (manhã, tarde ou integral) e o dia que o seu funcionário participará da turma.
Em cada treinamento colocamos maiores informações em “Detalhes do curso”. Antes de efetivar a
sua matrícula, confira as informações para ter certeza que está inscrevendo o seu funcionário no curso certo!
Após clique em FAÇA SUA MATRÍCULA.
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Neste momento aparecerá os detalhes da compra do treinamento. O ideal é que seja realizado a
compra de um treinamento por vez. Mas você poderá comprar este mesmo treinamento para várias pessoas.
Selecione o □ de “Designar Funcionário” e preencha a quantidade de cursos que deseja comprar de
acordo com a quantidade de funcionários que realizará o curso no período e data escolhido anteriormente.
Conforme o preenchimento da quantidade o valor (subtotal) alterará.
ATENÇÃO! Sempre lembrar de que os funcionários designados farão o treinamento no período e
data selecionado antes de efetivar a compra!

Leia atentamente o Termo de Adesão, e quando clicar em FINALIZAR COMPRA, o site aparecerá a
tela para incluir as informações do Funcionário que participará do treinamento.
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IMPORTANTE!



Se a sua empresa se enquadra no modelo de compra Pós-pago (Companhias aéreas), durante
o login e a efetivação da compra no site os valores estarão aparecendo como R$0,00 e a
liberação da compra e acesso aos cursos será automática e imediata. Não será gerado boleto
e o processo de faturamento continuará sendo mensal conforme o respectivo valor de cada
treinamento.



Se a sua empresa se enquadra no modelo de Isenção de compra do valor de treinamento,
por motivo contratual, procure a área de treinamento do Aeroporto Internacional de Brasília
através do e-mail treinamento@inframerica.aero para maiores informações.

Preencha todas as informações do Funcionário que participará do treinamento presencial.
No momento de designar o funcionário, é importante preencher o CPF corretamente. O site
automaticamente vincula ao CPF o restante das informações preenchidas e deixa registrado no sistema. O email precisa ser o do funcionário, não o do CNPJ. Também só pode ser cadastrado um CPF por e-mail.
Após concluir o curso presencial o CPF terá liberação da plataforma para responder a Avaliação de
Reação e fazer a impressão do seu certificado.
Caso a compra seja feita para designar mais de um funcionário, clique em Incluir Funcionário.
Após preenchimento, clique em SALVAR.
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Salvo as informações dos funcionários designados, o sistema exibirá as informações que foram
associadas:

Em seguida, clique em CONTINUAR para finalizar o processo da compra.

Você chegou a etapa final da inscrição no Treinamento, onde aparecerá o resumo de todas as
informações preenchidas e a descrição do seu pedido de compra.
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Confirme se tudo está conforme a necessidade do tipo da credencial para emissão. Se sim, a nossa
única opção de pagamento é através de Boleto Bancário. Clique em GERAR BOLETO.

Será aberta uma nova janela em que o boleto será gerado. Fique atento para salvar o arquivo em
PDF ou realizar a impressão do mesmo.
Os nossos boletos são gerados com data de vencimento de até 15 (quinze) dias posteriores a
efetivação da compra.



O treinamento presencial somente ficará disponível no sistema para compra até que acabem
as vagas da turma ou finalize o prazo de inscrições. Fique atento! As inscrições na turma se
encerram com 18 dias úteis de antecedência.



A participação do aluno no curso presencial somente será liberada após a confirmação do
pagamento.



No momento da compra o aluno recebe um e-mail de pré-inscrição. Para confirmar a
participação na turma presencial, após efetivação do pagamento no sistema, será enviada a
convocação para o funcionário designado.
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A Nota Fiscal somente é emitida posteriormente a confirmação do pagamento. A NF será
emitida conforme pedido de compra efetuado e pago.



Os treinamentos do Aeroporto Internacional de Brasília são faturados semanalmente às
sextas-feiras. As Notas Fiscais serão encaminhadas para o e-mail do CNPJ já cadastrado no
nosso sistema financeiro em até 72 horas úteis após o faturamento semanal.

Caso você ainda não seja cadastrado no SAP da Inframerica, após a tentativa de compra e geração
do boleto aparecerá a seguinte mensagem: “Erro ao consultar o desconto de impostos”. Entre em contato
com o atendimento do site clicando em “Central de Atendimento” e confirme as informações necessárias.

4. Acompanhamento de compras realizadas no site
Na página onde são realizadas a venda dos cursos, cada empresa ou pessoa física poderá acompanhar
os

pedidos

de

compras

realizados

e

boletos

emitidos.

Basta

acessar

o

link

https://shoppinginframericabsb.uoledtech.com.br/, ir em Minha Conta e clicar em MEUS PEDIDOS.
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Nesta aba conterá todo o histórico de movimentação financeira da empresa das compras realizadas.
Por isto o acesso para cada CNPJ pode ser realizado apenas por um e-mail, pois as informações poderão ser
centralizadas e visualizadas neste campo de todos os treinamentos comprados.

Um boleto já gerado poderá ser impresso novamente no campo PAGAR. Mas após o vencimento
deste boleto, caso não tenha sido pago, será necessário efetuar uma nova compra. O sistema
automaticamente dará baixa no pedido como não pago e os funcionários designados não poderão participar
do curso presencial.

O sistema também apontará quando houver a confirmação do pagamento do boleto, ficando no
sistema como Pgto Confirmado.
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Caso a empresa necessite verificar a descrição do pedido feito, como por exemplo consultar os
funcionários designados, basta clicar em VISUALIZAR.

Na descrição do pedido feito aparecerá as informações do produto (treinamento) adquirido, os
comprovantes de inscrição dos beneficiários e o status do pagamento.
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5. Central de Atendimento
No caso de dúvidas, a plataforma possui uma Central de Atendimento para filtrar o tipo de suporte
necessitado. Todo o primeiro contato de suporte será realizado através da Central de Atendimento do
https://shoppinginframericabsb.uoledtech.com.br/ ou através do telefone (31) 2129-0587.
O Uol Edtech irá filtrar as demandas recebidas e encaminhar para os setores responsáveis, seja
suporte da plataforma, área de treinamento, financeiro ou faturamento da INFRAMERICA.
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Em FAQ – Perguntas Frequentes você terá respostas rápidas das dúvidas mais recorrentes.
Em Atendimento Via Chat você obterá um atendimento online, que funciona em horário comercial,
de 08h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Quando o Atendimento Via Chat estiver indisponível, você ainda conseguirá preencher a sua
demanda e a mesma será enviada por e-mail para tratativa. Observe que a sua dúvida poderá ser direcionada
conforme tema geral em “Área de Ajuda”:
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6. Informações Gerais


Os treinamentos online e emissão de certificados são realizados na Plataforma de Educação Corporativa
disponível no link: https://inframericabsb.atenalms.com.br.



Sua participação é essencial para a melhoria constante do nosso site. Viu algum erro? Comunique
através do Atendimento Via Chat para a devida tratativa.



Os certificados somente ficarão disponíveis para visualização do funcionário designado, no ambiente do
aluno. Caso o CNPJ (empresa) deseje a cópia deste certificado deverá solicitar através do Atendimento
Via Chat.



Todo funcionário designado para o treinamento presencial, somente terá acesso ao ambiente do aluno
após a confirmação da sua presença no curso. O check in da presença acontecerá em até 24horas úteis
após a conclusão do treinamento.



No caso de turma presencial, se o funcionário não comparecer ao treinamento, uma nova matrícula e
pagamento da mesma deverá ser efetuada. Somente será resgatado o crédito referente a matrícula
efetuada, em caso de adoecimento comprovado por atestado médico ou documento legal, desde que
seja envido e-mail para treinamento@inframerica.aero com as informações do participante juntamente
com o anexo do atestado médico em até 48 horas úteis após a realização do curso.



No caso de turma online, passado os 15 dias para a conclusão do treinamento, o prazo não será
prorrogado, devendo a empresa ou requisitante realizar uma nova compra para uma nova matrícula e
pagamento da mesma.



Para substituição de funcionário designado, este somente será valido para os cursos presenciais e
matrículas debitadas em sistema, ou seja, que constem como já pagas. A solicitação de substituição de
funcionário já matriculado e pagamento efetivado é permitido desde que este remanejamento seja
informado para o e-mail de treinamento@inframerica.aero em até 48horas úteis de antecedência ao
horário de realização do treinamento presencial. O preposto da empresa deverá informar neste e-mail
o funcionário substituído com o número do pedido da compra, e os dados do funcionário a substituir
(nome completo, CPF e e-mail). A substituição somente acontecerá após a validação retornada por email pela área de treinamento da INFRAMERICA até 05 dias úteis após a solicitação de substituição.
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