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ACESSO AO CURSO DE FORMAÇÃO 

PARA COLABORADORES COM 

APLICAÇÃO EM LAVRAS 

 

O curso de Formação de Colaboradores tem por objetivo: 

 

- Garantir que todos os(as) candidatos(as) do Processo Seletivo de Avaliação Seriada da UFLA, de todos 

os locais de prova, tenham iguais condições para a realização da prova.   

 

- Demonstrar aos candidatos a confiabilidade do Processo Seletivo de Avaliação Seriada.  

 

- Fornecer ambientes seguros, confiáveis e confortáveis para a realização das provas.  

 

Para isso, o colaborador deve ler 3 apresentações de slides e após cada apresentação realizar um 

questionário. Esses três primeiros questionários não atribuem pontuação, são somente para treinamento.  

 

Quando se sentir preparado, o colaborador deve realizar o Questionário avaliativo, disponibilizado na 

Quarta parte do Curso.  

 

ACESSO À PLATAFORMA DO CURSO: 

 

O acesso direto ao curso ocorre pelo link: 

https://campusvirtual.ufla.br/presencial/course/view.php?id=32295#section-0 

 

Após clicar no link será solicitado que você deve se autenticar o campus virtual. Para isso, clique na 

opção “Entrar”, no canto superior direito da tela, conforme figura a seguir. 

 
 

Será solicitado seu e-mail institucional (somente a parte antes do @) e sua senha do e-mail institucional. 

Caso não consiga o acesso à plataforma, entre em contato com a equipe de Suporte do Campus 

Virtual pelo link suporte.ufla.br/cead ou pelo telefone (35) 3829-1909 de segunda a quinta das 13h 

às 17h, nas sextas das 13h às 16h. 

 

Após o acesso, a plataforma irá solicitar uma chave de inscrição, que é: PAS2021, conforme figura a 

seguir.  

https://campusvirtual.ufla.br/presencial/course/view.php?id=32295#section-0
http://suporte.ufla.br/cead


 
 

Após seguir essas etapas, já estará na página do curso e basta seguir as instruções.  

 

 

OUTRA FORMA DE ACESSO: 

Uma outra maneira de acesso é buscando o curso pelo nome: Curso de formação de Colaboradores do 

PAS, conforme figura a seguir.  

 
 

 

Depois clicar no link Formação de colaboradores do PAS, conforme figura a seguir. 

 
 

A plataforma irá solicitar uma chave de inscrição, que é: PAS2021, conforme figura a seguir.  



 
 

Após seguir essas etapas, já estará na página do curso e basta seguir as instruções.  

 

 

 


