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Introdução 

 

Este guia pretende fornecer-lhes uma primeira visão das principais 

ferramentas e funcionalidades da Plataforma Digital de Educação e 

Formação a Distância do CIT. Nele são apresentadas, de forma 

objetiva e sucinta, os passos a seguir para realizar as tarefas mais 

comuns. 

 

Após autenticação, tem disponível, em todos os cursos, um conjunto 

de informações, vídeos e tutoriais que o orientarão, de forma mais 

completa e detalhada, na utilização das várias ferramentas 

disponibilizadas na plataforma. 

 

Contactos do Suporte 

 

Se, por alguma razão, tiver dificuldade no acesso ou utilização de uma 

ferramenta, poderá contactar o suporte através do e-mail 

suporte@cit.pt ou via telefónica para o 218 125 991 . 

 

  

mailto:suporte@cit.pt
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1. Ferramentas Básicas 

1.1 Autenticação 

 

Para se autenticar na plataforma, introduza o Nome de Utilizador e 

Senha que lhe foram fornecidos e clique no botão “Entrar”. 

 

Figura 1 - Formulário de autenticação. 

 

1.2 Recuperação do acesso 

 

Se se esqueceu dos seus dados de acesso, poderá utilizar a ferramenta 

de recuperação automática, clicando na opção “Esqueceu-se do seu 

nome de utilizador ou senha?”, disponível na página de entrada, 

abaixo do formulário de autenticação: 

 

Figura 2 - Recuperação do acesso: Passo 1. 
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Introduza o Nome de Utilizador ou endereço de e-Mail e clique em 

“Procurar”. Siga os passos indicados no e-mail que, entretanto, irá 

receber. Se não se recordar destas informações, contacte o suporte 

através do endereço suporte@cit.pt . 

 

Figura 3 - Recuperação do acesso: Passo 2. 

 

1.3 Personalizar o perfil 

 

Depois de se autenticar, poderá personalizar o seu perfil, 

nomeadamente alterar a sua senha ou qualquer outra informação 

pessoal. No lado direito da janela, clique no seu nome e, de seguida, 

selecione a opção Preferências ->Editar Perfil: 

 

Figura 4 - Alterar o Perfil. 

 

Quando terminar de editar as suas informações, poderá guardar as 

mesmas, clicando na opção “Atualizar Perfil”, que aparece no rodapé 

da página. 

mailto:suporte@cit.pt
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Figura 5 - Salvar atualizações do perfil. 

 

1.4 Alterar senha 

 

No lado direito da janela, clique no seu nome e, de seguida, selecione 

a opção Preferências ->Modificar Senha: 

 

Figura 6 - Modificar Senha. 

 

Introduza a sua senha actual, nova senha e clique no botão “Gravar 

alterações”: 

 

Figura 7 - Gravar nova senha. 
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1.5 Aceder aos cursos 

 

Para aceder aos seus cursos basta, no lado direito da janela, na 

categoria “Navegação”, clicar na opção “Os meus cursos”. Irá 

visualizar todos os cursos onde se encontra inscrito. Para abrir um 

deles, basta clicar no respetivo nome. 

 

Figura 8 - Aceder aos cursos. 

 

2. Utilizar os recursos do curso 

2.1 Aceder e descarregar conteúdos 

 

Para visualizar ou descarregar um conteúdo, basta, simplesmente, 

fazer um clique sobre o mesmo. Se for possível descarregar os 

conteúdos para o seu computador, o seu navegador irá perguntar-lhe 

onde deseja salvar o mesmo. Alguns conteúdos apenas poderão ser 

visualizados como, por exemplo, os conteúdos em SCORM ou IMS: 
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Figura 9 - Descarregar ou visualizar conteúdos. 

 

 

2.2 Responder a testes 

 

Para responder a um teste, clique sobre o nome do mesmo: 

 

Figura 10 - Responder a um teste: passo 1. 

 

Antes de começar a responder ao mesmo, leia com atenção as 

instruções do mesmo. Se tiver a certeza que deseja iniciar a resolução, 

clique no botão “Responder Agora”: 

 

Figura 11 - Responder a um teste: passo 2. 
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2.3 Ver lista de participantes 

 

Para visualizar a lista de formandos do curso, clique na opção 

“Participantes”, que se encontra disponível no menu do lado 

esquerdo da janela: 

 

Figura 12 - Aceder à lista de participantes. 

 

3. Utilizar ferramentas de comunicação 

3.1 Enviar mensagens para outros utilizadores 

 

Para enviar mensagens privadas a qualquer utilizador, nomeadamente ao 

seu formador, aceda à lista de participantes como indicado em 2.3 (figura 

n.º 12). Clique sobre o nome do participante ao qual deseja enviar 

mensagem. No final do perfil do mesmo, encontra a opção de “Enviar 

mensagem”: 
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Figura 13 - Enviar mensagem: passo 1. 

 

Escreva a sua mensagem e clique no botão “Enviar mensagem”: 

 

 

Figura 14 - Enviar mensagem: passo 2. 

 

3.2 Ler mensagens 

 

Para ler mensagens recebidas de outros utilizadores, clique na opção 

“Mensagens” que se encontra disponível na categoria “Navegação”, 

do lado esquerdo da janela:  
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Figura 15 - Ler mensagens recebidas. 

 

3.2 Utilizar os Fóruns 

 

Para aceder a um Fórum de discussão, clique sobre o nome do fórum: 

 

Figura 16 - Aceder a um fórum. 

 

Se desejar publicar uma nova mensagem, clique no botão “Criar um 

novo tópico”: 
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Figura 17 - Criar novo tópico. 

 

Se desejar responder a uma mensagem, clique sobre a mesma e, no 

final desta, selecione a opção “Responder”: 

 

 

Figura 18 - Responder a uma mensagem no fórum. 


