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TUTORIAL PARA ACESSO 



PRIMEIRO ACESSO 

Clique em 
“Faça Login” 



PRIMEIRO ACESSO 

Digite o CNPJ/CPF e 
a senha recebida. 

 
 Em seguida , clique 

em “Entrar”” 



REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÕES 

• 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.  

 



REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÕES 

• Após visualizar os cursos disponíveis , basta escolher o treinamento que deseja ser realizado a inscrição. 

Clique na opção SAIBA MAIS do treinamento escolhido. 

 



REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÕES 

• Aparecerá todas as informações do curso. É preciso escolher o local (“Rio de Janeiro”), o Período do 

curso (Manhã ou tarde) 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 

inscrição, confira as informações para ter certeza que está inscrevendo o seu funcionário no curso certo! 

• Após clique em FAÇA SUA MATRÍCULA.  

 



REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÕES 

• 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 inscrição! 

 



• 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. 

 

REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÕES 



• 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.  

• Após preenchimento, clique em SALVAR. 

• Caso a inscrição seja feita para designar mais de um funcionário, clique em Incluir Funcionário.   

 

REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÕES 



• Salvo as informações dos funcionários designados, o sistema exibira as informações que foram 

associadas:  

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

 

 

REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÕES 



• 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 inscrição. 

 

REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÕES 



• Não precisa selecionar FORMA DE PAGAMENTO, pois o boleto será enviado, por e-mail, 

conforme procedimento de praxe. Não houve alteração no fluxo de pagamento. 

• Basta finalizar a inscrição clicando em FINALIZAR PEDIDO. 

 

 

 

REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÕES 



• Na página onde são realizadas as inscrições dos cursos, cada empresa poderá visualizar e 

imprimir os comprovantes de inscrições individuais gerados. Basta acessar a aba “MINHA CONTA” 

e em seguida “MINHAS INSCRIÇÕES”  

 

 

COMPROVANTES DE INSCRIÇÕES 



• Selecione a opção “Visualizar” referente ao pedido que deseja imprimir e/ou acessar os 

comprovantes de inscrições. 

 

 

COMPROVANTES DE INSCRIÇÕES 



• Clique na aba “Beneficiários” para visualizar a listagem dos alunos inscritos no pedido acessado. 

 

 

COMPROVANTES DE INSCRIÇÕES 



• Clique em “Detalhes” para visualizar o curso que o aluno foi inscrito e o comprovante vinculado 

ao mesmo. 

 

 

COMPROVANTES DE INSCRIÇÕES 



• Clique em “Comprovantes” para visualizar o documento. 

 

 

COMPROVANTES DE INSCRIÇÕES 



• Abrirá uma segunda aba no seu navegador que lhe direcionará para o comprovante de inscrição. 

 

 

COMPROVANTES DE INSCRIÇÕES 



• Para imprimir o comprovante, basta clicar no botão “Imprimir” e seguir os direcionamentos do 

seu player de impressão. 

 

 

COMPROVANTES DE INSCRIÇÕES 



• Para salvar o comprovante em arquivo digital, após clicar no botão “Imprimir”, clique em 

“Salvar” para armazenamento do arquivo no diretório de seu computador. 

 

COMPROVANTES DE INSCRIÇÕES 



• Na página onde são realizadas as inscrições dos cursos, cada empresa poderá acompanhar os 

pedidos realizados e comprovantes de inscrições individuais gerados. Basta acessar “MINHAS 

INSCRIÇÕES”  

 

 

ACOMPANHAMENTO DE INSCRIÇÕES 
REALIZADAS NO SITE 



• 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.  

 

 

ACOMPANHAMENTO DE INSCRIÇÕES 
REALIZADAS NO SITE 



• Caso a empresa necessite verificar a descrição do pedido feito, como por exemplo consultar os 

funcionários designados, basta clicar em VISUALIZAR 

 

 

ACOMPANHAMENTO DE INSCRIÇÕES 
REALIZADAS NO SITE 



• Na descrição do pedido feito – Aba “Produtos” -  aparecerá as informações do produto (Curso 

Adquirido). 

 

ACOMPANHAMENTO DE INSCRIÇÕES 
REALIZADAS NO SITE 



• Na descrição do pedido feito – Aba “Beneficiários” – aparecerão as informações dos alunos vinculados 

a este número de pedido. Ao clicar na seta “Detalhes”, aparecerão as informações detalhadas bem como o 

ícone “Comprovante de Inscrição” para visualização/impressão. 

 

ACOMPANHAMENTO DE INSCRIÇÕES 
REALIZADAS NO SITE 



• Na descrição do pedido feito – Aba “Pagamentos” -  aparecerá o valor total do pedido 

consultado e a data e horário que o mesmo foi efetivado. 

 

ACOMPANHAMENTO DE INSCRIÇÕES 
REALIZADAS NO SITE 



• 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 

http://shoppingriogaleao.webaula.com.br/conteudo/centralUsuario/historicoPedidos.asp 

 

 

CENTRAL DE ATENDIMENTO 

http://shoppingriogaleao.webaula.com.br/conteudo/centralUsuario/historicoPedidos.asp
http://shoppingriogaleao.webaula.com.br/conteudo/centralUsuario/historicoPedidos.asp


• Em FAQ – Perguntas Frequentes você terá repostas 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 através do “Fale Conosco”. Observe 

que a sua dúvida poderá ser direcionada conforme tema geral em “Área de Contato”:  

 

 

 

CENTRAL DE ATENDIMENTO 



• Nesta fase de implantação da nova plataforma de treinamento do Aeroporto 
Internacional do Rio de Janeiro, precisamos do apoio das empresas como 
parceiras para identificar quaisquer erros sistêmicos no site. Viu algum erro? 
Comunique através do Atendimento Via Chat para a devida tratativa.  

 
• Os certificados dos cursos on-line somente ficarão disponíveis para 
visualização do participante designado, no ambiente do aluno. Caso o CNPJ 
deseje a cópia deste certificado deverá solicitar através do Atendimento Via 
Chat.   

 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 



Obrigado. 


