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Prezado cursista,

Aparecerá em seguida a seguinte tela, com a solicitação de

É uma satisfação tê-lo como cursista nessa formação ofertada pela

alteração de senha, que é obrigatória nesse primeiro acesso:

Escola Estadual de Saúde Pública de Goiás “Cândido Santiago”

Altere sua senha, considerando que essa deverá conter ao

(ESAP-GO). Para iniciar o curso, que acontecerá no Ambiente Virtual

menos 6 caracteres, com no mínimo um 1 dígito (número);

de Aprendizagem (AVA) da ESAP-GO, realize o seguinte passo a
passo:
Acesse o AVA Moodle por meio do endereço eletrônico
http://ev.esap.go.gov.br

(utilize

preferencialmente

os

navegadores Mozilla Firefox ou Google Chrome);
Digite na Identificação do usuário os 11 números do seu CPF,
sem os pontos e os traços;
Digite a senha 123mudar;
Clique em Acessar. Observe a tela inicial abaixo:

Evite perder sua nova
Anote-a em local seguro!
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Após a alteração de senha, aparecerá a seguinte tela:

realização das várias ações e atividades que serão solicitadas
durante o curso.
Veja a seguir, como localizar o Manual dentro do AVA:

Ao clicar em Cursos (ou Meus Cursos) você visualizará
aquele(s) em que está inscrito. Clique no nome do curso
desejado.

PARABÉNS! VOCÊ ACESSOU O SEU CURSO!
E como primeira atividade dessa formação, acesse o Manual do
Cursista, que está na aba Página Inicial do curso. Se necessário,
imprima o manual e leia-o por completo. Esse manual irá auxiliá-lo na
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Em caso de dúvidas sobre o conteúdo
do curso ou sobre os recursos e uso
do AVA, entre em contato com seu
tutor,
preferencialmente,
via
plataforma, por meio do recurso
Mensagens.
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Em seguida, aparecerá a tela abaixo:

NÃO CONSIGO ACESSAR A PLATAFORMA!
1. Releia com atenção o passo a passo anterior e realize nova
tentativa de acesso. Lembre-se: a sua identificação de usuário é
o seu CPF e a senha do 1º acesso é 123mudar, sem espaço e
com letra MINÚSCULA.
2. Caso já tenha realizado algum curso no AVA da ESAP-GO, e
tenha esquecido sua senha, ou;
3. Caso tenha esquecido a senha criada no primeiro acesso deste
curso,

ou

tenha

problemas

com

o

usuário,

realize

o

procedimento abaixo:
Clique na frase Esqueceu o seu usuário ou senha?,
localizada abaixo do botão Acessar:

Identifique-se pelo CPF ou pelo e-mail e clique em Buscar, e
aparecerá a seguinte tela:
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Acesse seu e-mail e busque a mensagem enviada pelo AVA

Você será redirecionado para o AVA para concluir o processo

na caixa de entrada ou Lixo eletrônico pelo:

de redefinição de senha. Mas atenção! O link terá validade de



Nome: Não Responda a esta mensagem (ead.sest1@gmail.com)



Assunto: Pedido de redefinição de senha

30 minutos!
Pronto! Você já pode redefinir sua senha, seguindo as
orientações que aparecerão na tela do AVA:



Você deverá acessar o mesmo e-mail
informado no ato de inscrição, por meio
do FormSus. Caso tenha informado no
formulário o e-mail institucional ou o email de outra pessoa, entre em contato
com
seu
tutor
ou
com
a
Subcoordenação de EaD por meio do email sest.ead@saude.go.gov.br .

Abra a mensagem e clique no link:

DESEJAMOS UM EXCELENTE CURSO A VOCÊ!
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