PASSO A PASSO PARA A COMPRA DE UM CURSO
Segue abaixo a descrição do processo de compra de um
curso através da loja virtual do SENAI Ceará.
1. Acessar o site do SENAI (www.senai-ce.org.br) e clicar na seção “Educação Profissional
PARA VOCÊ” :

2. Escolher entre as opções “Cursos de Qualificação Profissional”, “Cursos de Curta
Duração”, “Cursos aos Sábados”, “Cursos por Área” e “ Cursos por Unidade” e escolher
um dos cursos disponíveis para a compra*:
*Todos os cursos presenciais, exceto Cursos Técnicos.
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3. Ao escolher um curso, o botão comprar estará disponível. Clique em “Comprar” para ir
direto para a área da loja virtual ou clique em “+ Detalhes” para ver mais informações
sobre o curso:

4. Ao clicar em “Comprar”, você será redirecionado para fazer login no ambiente da Loja
Virtual do Sistema FIEC/SENAI e IEL. Caso tenha cadastro, preencha com o seu e-mail e
senha, caso não tenha, será necessário criar um cadastro, preenchendo os campos com seu
CPF, e-mail e senha:
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5. Ao acessar a “Minha Conta”, será necessário completar o cadastro com as suas
informações pessoais antes de concluir a compra:
* Todos os campos com ASTERISCO VERMELHO (*) são campos obrigatórios e devem estar
preenchidos para a conclusão da compra.
** O CEP cadastrado deve ser obrigatoriamente o do logradouro. O CEP geral do bairro ou da cidade
não será aceito pelo sistema, impedindo o cadastro do cliente.

6. Ao concluir o preenchimento dos dados, ainda na mesma página, você deve conferir as
informações sobre a compra em “Detalhes da Compra”. Nesta seção é possível escolher a
forma de pagamento (Cartão de Crédito ou Boleto Bancário), a bandeira do cartão, o
parcelamento e incluir ou remover cupons promocionais:
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7. Após conferir as informações e concluir o preenchimento dos dados, ainda na mesma
página, ao final, clicar no link “Termos e Condições”. Após ler, clicar na caixinha
aceito Termos e Condições” e depois em “ Finalizar Compra”:

”Eu

8. Após clicar em “Finalizar Compra”, caso tenha escolhido a forma de pagamento Boleto
Bancário , você será direcionado para a página de agradecimento e receberá em seu e-mail
os dados da compra e, dentro de 1 dia útil, o boleto para pagamento:
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9. Após clicar em “Finalizar Compra”, caso tenha escolhido a forma de pagamento Cartão de
Crédito, você será direcionado para a página segura da Redecard para incluir os dados do
cartão de crédito e finalizar a compra:
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10. Depois de preencher com os dados do cartão e clicar em “Finalizar”, você será direcionado
para a página de agradecimento e receberá em seu e-mail os dados da compra e a
confirmação de matrícula:
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11. Quando o processo de compra for concluído, você ficará acompanhando através do seu
e-mail cadastrado: todos os detalhes da compra, boleto para pagamento (quando houver),
informações sobre o curso matriculado e poderá interagir e tirar dúvida através do e-mail:
senaueducacaoaua@sfiec.org.br. Além disso, é possível acessar todas as informações sobre
o curso comprado através da “Área do Cliente”, clicando em “Visualizar”:

PRESENTEAR ALGUÉM
12. Para presentear alguém com um curso do SENAI basta realizar seu cadastro (conforme
apresentado acima) e preencher também a seção “Presentear Alguém com esse Curso”
com as informações da pessoa que irá fazer o curso, ou seja, do presenteado:
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13. Depois pode seguir com o processo de compra já descrito acima. Você receberá as etapas
da compra no seu e-mail e o presenteado receberá apenas o e-mail de confirmação de
matrícula, contendo as informações sobre o curso.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓPIA NÃO CONTROLADA

Texto de caráter informativo. O SENAI Ceará - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do
Ceará está isento de qualquer responsabilidade civil sobre a aplicação desse material por terceiros.
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