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1. Introdução 
 
A capacitação de pessoas pode ocorrer de muitas formas. Quando existe 
disponibilidade de tempo e facilidade de acesso às salas de aulas, geralmente os 
programas de capacitação ocorrem presencialmente, onde alunos e professores 
reunidos em uma sala de aula abordam e discutem os temas do treinamento 
pessoalmente. Entretanto, é comum em grupos de pessoas a incompatibilidade de 
horários ou impossibilidade de acesso aos locais onde os treinamentos são oferecidos. 
A partir disso, surge uma nova forma de propiciar o acesso ao conhecimento, através 
dos chamados ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). 
 
É neste ambiente, também chamado por alguns de sala de aula virtual, que o nosso 
treinamento ocorrerá. Nele estarão disponíveis vários recursos de modo que você 
conheça e aprenda a manusear o sistema SIPIA CT. 
 
O objetivo desse treinamento a distância é capacitá-lo no que diz respeito às 
funcionalidades do sistema, de modo que você possa utilizá-lo no dia-a-dia, tendo-o 
como ferramenta para melhorar ainda mais o bom trabalho que você já desempenha. 
 
Neste formato de curso, é você quem escolhe o melhor horário para assistir às 
Videoaulas, estudar as apostilas ou resolver os exercícios propostos.  
 
Vale lembrar que o mais importante é não deixar acumular os módulos apresentados 
ou que eles sejam estudados sem a devida atenção. Nas próximas seções deste 
documento, será apresentado o ambiente virtual de aprendizagem e os recursos que o 
ambiente oferece. 
 

2. O Ambiente Virtual de Aprendizagem 
 
Para começar, precisamos conhecer o ambiente de treinamento, a nossa sala de aula. 
Ela é virtual, eletrônica e muito mais moderna. A partir de agora, vamos chamá-la de 
AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). 
 
É nesse ambiente que encontramos os principais instrumentos para aprendermos 
sobre o SIPIA CT. 
 
Para acessar o AVA, digite o endereço www.sipia.com.br/treinamento no navegador 
de Internet e a tela abaixo vai aparecer. Os navegadores recomendados são o Internet 
Explorer 7 e o Mozilla Firefox 3.5 ou versões mais recentes dos dois navegadores. 
 
 

http://www.sipia.com.br/treinamento
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Figura 1 - Tela de acesso ao treinamento. 

 
 
Com base na Figura 01, pode-se verificar que é solicitado o nome de usuário e a senha. 
O nome do usuário será seu CPF e a senha foi enviada para seu e-mail. Caso ainda não 
tenha sido enviada, por favor, procure nossa tutoria pelo e-mail 
tutoria.sipiact@recife.softex.br.  
 
Em suma, digitando corretamente o seu CPF no campo “Nome de usuário” e a senha 
que lhe foi enviada no campo “senha”, o acesso ao AVA deverá ser liberado. 
 
Após acessar o AVA, você deverá escolher em qual módulo do treinamento pretende 
entrar. 
 
Inicialmente, além destas orientações iniciais, apenas um módulo do curso estará 
disponível: o de Introdução à atividade de conselheiro tutelar. Cada novo módulo 
será disponibilizado imediatamente após a sua aprovação no módulo atual. Mesmo 
depois de aprovado em um determinado módulo, você ainda poderá acessá-lo em 
qualquer momento para rever, tirar dúvidas, acessar apostilas, etc. 
 
Para acessar um módulo do treinamento, basta clicar nele, conforme a Figura 02. 
 

mailto:TUTORIA@SIPIA.COM.BR
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Figura 2 - Como acessar um módulo do treinamento. 

 
 
Ao clicar sobre um módulo do treinamento, você acessa a página principal desse 
módulo. Nesta página principal você tem a disposição todos os recursos que o 
ambiente oferece para que você possa estudar. 
 
 

3. Recursos do AVA 
 
Para cada módulo do treinamento você terá a sua disposição um conjunto de recursos 
que o ambiente oferece. São eles: 
 

1. Fórum de dúvidas e discussões 
2. Apostila eletrônica 
3. Videoaula para Internet 
4. Videoaula para celular 
5. Atividades propostas 
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Estes recursos estão ilustrados na Figura 03, a seguir. 
  

 
Figura 3 - Recursos disponíveis no AVA 

 
Objetivando o bom uso desses recursos, vamos detalhar cada um deles, começando 
pelo fórum de dúvidas e discussões. 

3.1. Fórum de dúvidas e discussões 
 
O fórum é um espaço onde você poderá escrever suas dúvidas. Quando você coloca 
suas dúvidas no fórum, o tutor toma conhecimento delas e o ajuda a solucioná-las. 
 
Ao acessar o fórum, clicando no link 1 da Figura 3, você entrará na tela da Figura 4. 
 

 
Figura 4 - Tela inicial do fórum 
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Para criar um novo tópico de discussão, basta clicar aqui no botão “Acrescentar um 
novo tópico de discussão”. Após clicar, vão aparecer dois campos: 
 
1. O primeiro campo deve ser preenchido com o assunto a ser discutido. Tente ser 

bem direto ao colocar o assunto. 
 
2. O segundo campo deve ser preenchido com a descrição sobre sua dúvida. Quanto 

mais detalhes, melhor, pois ajuda o tutor a entendê-la. 
 
Após preencher os dois campos, desça a página e clique em “enviar mensagem ao 
fórum”. 
 
O procedimento acima está ilustrado na Figura 05. Feito isso, você vai perceber que 
seu tópico passou a aparecer na lista. 
 
Antes de escrever uma dúvida no fórum, é recomendável que você observe os 
assuntos já postados por seus colegas. Fazendo isso você pode descobrir que alguém 
teve a mesma dúvida e ela já foi respondida pelo tutor. 
 

 
Figura 5 - Tela de inserção de novo tópico de discussão. 
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Para ler uma dúvida, basta clicar sobre o tópico (na tela inicial do fórum). Após clicar, 
vão aparecer todas as perguntas e respostas feitas para aquela dúvida. Você também 
pode colocar a sua opinião a respeito, é só clicar em “Responder” (Figura 06) na 
mensagem escolhida, esperar abrir a caixa de texto, digitar a mensagem e clicar em 
“Enviar mensagem do fórum” (Figura 07).   
 

 
Figura 6 - Tela de leitura do tópico. 

 
 
 

 
Figura 7 - Tela de resposta ao tópico. 
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3.2. Apostila eletrônica 
 
A apostila eletrônica é muito importante para seu treinamento. Nela você encontra o 
conhecimento teórico de que precisa, além de um passo a passo de telas. 
 
Para abrir a apostila eletrônica, é só clicar no link correspondente (link 2 da figura 08) 
e aguardar que ela carregada na tela.  

 

 
Figura 8 - Recursos disponíveis no AVA. 

 

 
Para salvar a apostila em seu computador, clique no link 02 da Figura 09 . Se preferir 
imprimi-la, clique no link 01 da mesma figura. 
 
É importante salientar que a apostila está disponível no formato pdf, que é um padrão 
muito utilizado para visualização de documentos. Se você não estiver conseguindo 
acessá-la, talvez seja necessário instalar o visualizador de pdf no seu computador. Caso 
você precise de ajuda para isto, acesse o fórum de dúvidas e discussões e leia o tópico 
do fórum “Instalando o visualizador de documentos (pdf)”. Nele você encontra o passo 
a passo para instalação. 
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Figura 9 - Tela da apostila. 

 

3.3. Videoaulas na Intenet 
 

Para assistir a uma videoaula, basta clicar no link 03 da Figura 10. Depois disso, vai 
aparecer a janela do vídeo (Figura 11). Nesta janela, você deve clicar no “Play” (botão 
sinalizado na Figura 11) e depois no “Pause” (mesmo botão sinalizado na Figura 09) até 
que o vídeo carregue completamente. Feito isso, clique no “Play” novamente e você já 
pode visualizar o conteúdo da Videoaula. 
 

 
Figura 10 - Recursos disponíveis no AVA. 
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Figura 11 - Tela da Videoaula. 

 

3.4. Videoaulas para celular 
 
Um outro recurso muito interessante do nosso treinamento é a possibilidade de 
assistir às videoaulas a partir de um telefone celular ou outro dispositivo móvel, como 
um MP4 ou MP3. Para fazer isso, basta clicar no link 04 da Figura 10, e depois escolher 
o formato adequado para seu aparelho. Caso você não tenha conhecimento do 
formato para seu celular, procure esta informação no fórum, com nossa equipe de 
tutores. Para fazer o download do formato desejado, basta clicar em um dos links 
sinalizados na Figura 12. 
 

 
Figura 12 - Tela de Videoaulas para dispositivos móveis. 
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Depois de baixar para o computador, é só transferir o arquivo para o aparelho 
desejado através do cabo USB ou outra tecnologia suportada pelo seu computador e 
seu celular.  

3.5. Atividades propostas 
 
Para concluir este primeiro módulo, devemos entender como funciona um dos pontos 
mais importantes de nosso treinamento: a resolução das atividades propostas. 
 
Vale lembrar que as atividades propostas são exercícios relacionados aos assuntos 
abordados em cada módulo e são importantes para a fixação do conteúdo 
apresentado. Para acessar as atividades propostas, clique no link 05 da figura 13. 
 

 
Figura 13 - Recursos disponíveis no AVA. 

 

IMPORTANTE: Quase todas as atividades pedirão que você acesse um link que vai te 
levar a uma tela do sistema SIPIA CT. Nesta tela você deverá proceder segundo uma 
sequência de passos, até completar a atividade com sucesso, como por exemplo, 
cadastrar uma nova denúncia ou consultar uma criança ou adolescente. 

 
O primeiro passo para realizar uma atividade é ler atentamente o que diz o enunciado. 
 
A depender do desenvolvimento do treinamento, novos tipos de atividades poderão 
ser criadas. Assim, não se esqueça de ler atentamente o enunciado e, se tiver qualquer 
dúvida, procure o fórum ou a tutoria pelo e-mail tutoria.sipiact@recife.softex.br. 
 
Você somente passará ao próximo tópico do curso, se conseguir realizar com sucesso a 
atividade do tópico atual. Portanto, não deixe acumular as atividades e/ou as dúvidas. 
Acesse o fórum e esclareça tudo o quanto antes. 

mailto:TUTORIA.SIPIACT@RECIFE.SOFTEX.BR

