Como participar de cursos a distância no
IPC (Passo-a-passo)
Para participar de cursos a distância no IPC, você terá que seguir os seguintes passos:

1 Fazer a pré-inscrição no curso
Utilize o Sistema de Gestão Educacional (SIGED), disponível no
sítio institucional do IPC, ou diretamente no endereço
siged.ipc.tce.ce.gov.br. Clique no “+” junto ao curso desejado, em
seguida clique no botão “Faça sua pré-inscrição”, preencha seus
dados e clique em “Incluir”
Obs:
•

Caso já tenha login/senha no SIGED, ou seja servidor do TCE-CE, é necessário se logar no
sistema para fazer a pré-inscrição

•

Para servidores e empregados públicos, ou detentores de cargo comissionado na
administração pública estadual (exceto no próprio TCE-CE), selecione o Tipo de
Participante “Jurisdicionado” e informa matrícula, cargo, órgão e lotação. Caso contrário,
selecione “Sociedade” e informe instituição e profissão

Exemplo de tela de pré-inscrição em curso/evento

Exemplo de tela de pré-inscrição (dados do interessado)

Exemplo de e-mail enviado após o recebimento da pré-inscrição

2 Aguardar confirmação da inscrição
A confirmação será enviada pelo IPC para o e-mail informado por
você no momento da pré-inscrição
Atenção!

Você precisa aguardar esta confirmação para ter certeza que
participará do curso. Só a pré-inscrição não garante
participação!
Obs:
•

Caso seja o seu primeiro curso/evento no IPC, você receberá também um outro e-mail
informando o login e senha (provisória) para acesso ao sistema SIGED. Seu login será seu
número de CPF (caso não seja servidor do TCE-CE) e a senha provisória precisará ser
alterada para outra, apenas de seu conhecimento, no primeiro acesso ao sistema

•

Se sua pré-inscrição não for aceita, você da mesma forma será comunicado por e-mail

Exemplo de e-mail enviado após a confirmação da inscrição

3 Aguardar orientações sobre como participar do
curso
As orientações serão comunicadas pelo IPC também por e-mail,
contendo link para o curso, login e senha, prazos, etc

4

Participar do curso a distância no Ambiente
Virtual de Aprendizagem do IPC (AVA-IPC),
durante o período informado
Utilize o login e senha informados no e-mail citado no item
anterior para se logar no AVA-IPC, disponível no sítio
institucional do IPC, ou diretamente no endereço
ava.ipc.tce.ce.gov.br
Atenção!

• O curso não é realizado no sistema SIGED, e sim no
AVA-IPC!
• O login/senha utilizado no AVA-IPC é distinto do que é
utilizado para acesso ao sistema SIGED!
Obs:
•

Para aprender como utilizar o ambiente virtual, consulte o “Manual de Utilização do AVA”,
encontrado na própria área do curso no AVA-IPC

5

Avaliar o curso no AVA-IPC, após o seu
término
Utilize o tópico “Avaliação de Satisfação” dentro da área do
curso no AVA-IPC
Obs: A curso também poderá ser avaliado no SIGED na opção “Minhas Avaliações (Reação)” no
menu “Meus Eventos”, dentro de um prazo máximo de 30 dias após a data de término de realização
do curso.

6

Emitir o certificado no Sistema de Gestão
Educacional (SIGED), caso tenha sido aprovado
Na opção "Meus Eventos" (no menu "Eventos"), clique no
símbolo referente ao certificado, na lista de eventos do
participante (o certificado será gerado em formato PDF e poderá
ser impresso em formato A4)
Importante!
Você mesmo terá que emitir o seu certificado do curso no
SIGED. O IPC não enviará certificados aos participantes!
IMPORTANTE!
Por meio do sistema SIGED, é possível consultar todas as informações referente aos seus cursos e

eventos, tais como, relação de cursos, cargas horárias, períodos de realização, além de seus
desempenhos (aprovação, notas, frequências), com a possibilidade também de emissão de relatório.
É possível também acompanhar suas pré-inscrições na opção "Minhas Pré-inscrições" do menu
"Participantes".
Dentro do SIGED, o manual do sistema encontra-se disponível no menu “Ajuda”.

