Manual do Comprador
Este pequeno manual foi criado para orientá-lo sobre os procedimentos básicos para contratação dos
cursos a distância fornecidos pelo SIENGE. Se alguma dúvida não for sanada por este material, entre
em contato conosco através do e-mail eadsienge@softplan.com.br.
Para ter acesso ao nosso portal de ensino a distância, acesse o site do SIENGE:
http://www.sienge.com.br. Na página principal você deverá acessar o link EaD. No portal você terá
acesso à nossa loja virtual, com informações sobre os cursos disponíveis.
Veja como é simples comprar um curso:
1. Crie seu cadastro
No nosso Portal de ensino a distância (acessado através do link EaD, localizado no site do SIENGE:
http://www.sienge.com.br ) você terá que criar uma conta de acesso para visualizar os preços e
contratar os cursos por tempo determinado. Este cadastro passará por uma análise, e se for
aprovado você receberá uma senha de acesso à Loja (http://ead.sienge.com.br/loja). Lembre-se que
o cadastro é gratuito e não gera compromisso de compra.
Através dessa conta você poderá (posteriormente à primeira compra) emitir relatórios sobre seus
pedidos, sobre os alunos inscritos e cursos já adquiridos.

2. Explore a Loja Virtual
Após receber sua senha, faça o login e acesse a nossa Loja Virtual (http://ead.sienge.com.br/loja). Lá
você poderá visualizar a ementa, preço e carga horária dos cursos disponíveis. Escolha o curso que
lhe interessa e clique no botão COMPRAR.

3. Confira seu carrinho de compras
No carrinho está o resumo do seu pedido. Você pode alterar ou excluir cursos e fechar o seu pedido.
Ao fechar o pedido, você terá que ler e aceitar os termos de utilização inseridos em nosso contrato.
IMPORTANTE: O curso contratado é pessoal e intransferível, ou seja, a quantidade contratada de um
determinado curso deverá ser proporcional à quantidade de alunos que necessitam realizá-lo.
Exemplo: se forem contratados dois cursos de Cadastros Básicos será possível matricular dois
alunos ao curso.
O próximo passo é Finalizar a compra.

4. Escolha a forma de pagamento
Após finalizar sua compra, você será encaminhado para o ambiente virtual de compras da empresa
Pagamento Digital. O Pagamento Digital prestará o serviço de gestão de pagamentos, sendo
responsável por manter o sigilo e a confidencialidade dos dados que você irá informar. Neste
ambiente você poderá efetuar seu pagamento com cartões de crédito ou boleto bancário. Tudo é feito
com muita segurança.
Se o seu e-mail já estiver cadastrado no Pagamento Digital, você terá que logar para realizar o
pagamento. Caso contrário, não é necessário criar uma conta no site. Basta informar seus dados
para concluir o pagamento.

5. Comece o curso!
Após efetuado o pagamento (a confirmação pode demorar até 3 dias úteis), você deverá acessar
novamente a Loja Virtual (http://ead.sienge.com.br/loja), cadastrar e inscrever os alunos que irão
realizar os cursos (para cadastrar os alunos utilize o menu presente na loja virtual). Ao realizar o
cadastro, os alunos receberão por e-mail uma senha para acesso ao Ambiente Virtual de Ensino e já
poderão começar as aulas.

Cordialmente,
Equipe de Ensino e Documentação - SIENGE

