TUTORIAL - SISTEMA DE GESTÃO DE CERTIFICADOS - DEX


Mensagem enviada ao coordenador/a do curso / evento
Prezado(a) Coordenador(a):
Segue o link de acesso ao sistema de gestão de certificados para o cadastramento dos participantes (informar CPF) e das atividades desenvolvidas que seguirão para o verso do certificado.
É importante no processo de cadastramento informar o CPF dos participantes, pois os mesmos gerarão posteriormente o certificado online, depois do registro pela DEX, no site:
http://pecweb.uem.br/dex/certificado
Curso / Evento: Teste
Link de acesso: http://pecweb.uem.br/dex/evento/acesso/numerodeacesso
Tutorial para uso do sistema: Tutorial do Coordenador
Att.
Diretoria de Extensão

Acessando o sistema de Gestão de Certificados

Cadastrando participantes do evento / curso
A) Opção Cadastro Individual – Adicionar Participante

Preencha os campos obrigatórios:
Nome Completo, CH Dedicada, Frequência, Tipo de Atuação, Tipo de Participação
O campo CPF é opcional, mas deve ser informado para emissão do certificado via página da DEX, individualmente.
Os campos Nota, Matrícula/RA e E-mail são opcionais
O campo Título da Atividade / Tema Ministrado é obrigatório quando o “Tipo de Participação” for Ministrante, Palestrante,
Apresentador Painel / Trabalho ou Moderador de Mesa Redonda.

Cadastrando participantes do evento / curso
B) Opção Cadastro via Planilha Excel

Ao preencher a planilha, conforme o exemplo apresentado lembrar de deixar a formatação original nas células do Excel.

C) Procurando participantes do evento / curso
Os participantes cadastrados são listados conforme a figura abaixo. É possível “Excluir” um participante ou “Alterar” os
dados, clicando nos ícones indicados na figura.
Pode-se filtrar ou pesquisar participantes cadastrados informando o parâmetro de pesquisa nos campos Nome, Categoria,
Frequência ou Nota, conforme a figura abaixo.

Cadastrando atividades do evento / curso
Na “Aba” Atividades, clique em “Adicionar Atividades”
Informe os campos obrigatórios Atividade (descrição de cada atividade, que irá para o verso do certificado, como conteúdo do curso / evento), Carga Horária e Ministrante.

O campos Tipo é opcional.


Inserindo assinatura

Registro dos Certificados
Após aprovação do relatório final e conferência das informações, será enviado um e-mail a/o coordenador/a informando a liberação dos
certificados, que poderão ser emitidos, via página da DEX, através do CPF de cada participante ou individualmente via link
Lembrando que as informações inseridas no Sistema de Emissão de Certificados devem ser idênticas às aprovadas no Relatório Final.
Prezado(a) Coordenador(a):
Informamos que os certificados do curso/evento mencionado abaixo, estão disponíveis para impressão no sistema de gestão de certificados da DEX, clique no link de acesso informado abaixo
para acessar o sistema.
Lembramos que os certificados devem ser assinados no verso pela coordenação, no espaço indicado pelo texto *A Coordenação*.
Curso / Evento: Teste
Link de acesso: http://pecweb.uem.br/dex/evento/acesso/número
Atenção: Os coordenadores de cursos/eventos que informaram o CPF dos participantes no relatório final online e que enviaram a assinatura digitalizada, neste sistema, podem divulgar o
endereço online: http://pecweb.uem.br/dex/certificado para os participantes gerarem o próprio certificado. Caso não tenha sido informado o CPF dos participantes no sistema, não será
possível que os mesmos gerem o próprio certificado, para este caso deve-se seguir as orientações do início desta mensagem.
Att.
Diretoria de Extensão.

A) Pelo Coordenador/a

B) Pelo Participante - Recomendável

Comunique a liberação dos certificados, informando a página da DEX: www.dex.uem.br

E bom Evento/Curso!!

