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As inscrições foram feitas aqui na Plataforma Institucional do Instituto Venturi, onde 

preservamos suas informações e dados, oferecemos conteúdos exclusivos e permitimos 

inscrições em diversos cursos e eventos.  

As atividades SÍNCRONAS são realizadas no google meet e organizadas no agenda do google, 

com envio de lembretes a cada semana, no dia anterior e a 30 min do início.  

As atividades ASSÍNCRONAS são realizadas no Portal de Educação Continuada do Instituto 

Venturi, no link https://institutoventuri.org/EaD1/, baseada no Moodle. As instruções a seguir 

se referem a este Portal.  

Qualquer dúvida ou sugestão, utilizem o email contato@institutoventuri.org.br  

Antes do primeiro acesso  
Antes do primeiro acesso, é necessário finalizar a inscrição.  

Abra o site https://institutoventuri.org/EaD1/, clique no botão “Acessar” e depois escolha a 

opção “esqueceu o seu usuário ou senha?”  

  

Na segunda tela informe seu email no campo apropriado e clique em “Buscar”  
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Na terceira tela temos a confirmação do envio de instruções para definir uma nova senha 

usando um link (com prazo de validade).  

  

 Acesse sua caixa postal e procure o email enviado pelo System Administrator do 

ead.institutoventuri.org. Clique (ou copie) o link e cadastre sua senha.  

Observações  

• Este email pode estar na caixa de spam.  

• Se o link enviado no email para definir a nova senha tiver perdido a validade, repita o 

processo.   

• Se ocorrer o problema descrito na imagem abaixo, envie mensagem para 

contato@institutoventuri.org.br  

  

    

Primeiro Acesso  
Para realizar o primeiro acesso, Abra o site https://institutoventuri.org/EaD1/, informe usuário 

e senha.   

https://www.institutoventuri.org.br/ead.institutoventuri.org
https://institutoventuri.org/EaD1/
https://www.institutoventuri.org.br/ead.institutoventuri.org


Guia de acesso ao Portal de Educação Continuada do Instituto Venturi 

https://institutoventuri.org/EaD1/ 

Bem vindo ao Portal de Educação Continuada do Instituto Venturi!   3  

  

Você será direcionado à página inicial do portal  

  

Selecione o curso desejado e clique no título ou no botão  

  

    

Finalmente inscreva-se no curso clicando no botão  
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Se já cadastrou a senha  
Se já cadastrou a senha, abra o site https://institutoventuri.org/EaD1/, e preencha os campos 

do formulário   

  

Clique no botão acessar.  
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