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2) Preencha as informações da sua conta 

Nesta etapa você precisa preencher todos os campos. Ao terminar, clique no botão 
azul "Criar minha conta".

4) Completando o cadastro

Ao clicar no link, você será redirecionado para o Ambiente Virtual de Aprendizagem, 
onde receberá uma mensagem de confirmação da criação da conta.

Clicando em "Continuar seu cadastro", você confirma o cadastro e deve terminar de 
preencher seus dados. 

Para finalizar, clique no botão azul "Atualizar Perfil".
Assim, seu cadastro será concluído!

Agora vamos criar a sua conta e fazer a inscrição?

Acesse: https://portoiracemadasartes.org.br/ead/

Siga com atenção os passos a seguir para criar sua conta no Ambiente Virtual do Porto 
Iracema das Artes.

Sua conta vai ficar ativa por todo o ciclo formativo de 2021. Isto quer dizer que você 
não vai precisar fazer um novo preenchimento de dados ao se inscrever em novos 
cursos durante esse período letivo. 

Mesmo assim, se ficar com dúvidas, entre em contato com a gente pelo nosso 
WhatsApp Institucional: (85) 9 8156-6472.

1) Clique no botão “Criar uma conta”

3) Confirme o seu e-mail 

Depois de preencher seus dados e criar sua conta, o sistema enviará para o seu e-mail 
um link de confirmação do cadastro. 

Atenção! Se o e-mail de confirmação demorar a chegar, verifique sua caixa de Spam. 

No seu e-mail, clique no link recebido para confirmar sua conta e continuar o cadastro 
no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Escola Porto Iracema das Artes.
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