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Aviso importante!
Ao acessar a plataforma e enviar o seu projeto, automaticamente você estará se 

inscrevendo no concurso e concordando com todas as condições e regras 

contidas no Regulamento. 

Por isso é importante que você faça a leitura do Regulamento, antes de 

enviar o seu projeto!



Acessando a plataforma

O envio do seu projeto, será realizado 

pela plataforma EaD do programa, 

acesse:

https://cursos.caminhosparaacidadania.com.br/

Nesta tela inicial faça o login, inserindo o 

seu usuário (CPF) e sua senha. 

https://cursos.caminhosparaacidadania.com.br/


Acessando a tela de 
envio do projeto

Na plataforma, você pode

escolher qualquer um dos

três caminhos para enviar o

seu projeto (os três atalhos te

levarão ao mesmo lugar):

1) Clicando em CONCURSO

no menu principal;

2) 2) Clicando no BANNER

do topo da tela;

3) 3) Clicando no ARTIGO

do Portal do Professor.
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Enviando o projeto

Essa é a tela de envio do 
seu projeto! 

1) É importante que você, 
primeiramente, leia o 
REGULAMENTO do 
concurso e, somente se 
estiver de acordo, 
prossiga com o envio do 
projeto.

2) Após sua leitura, 
selecione a opção SIM 
para o termo do 
regulamento.
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Enviando o projeto

Após selecionar SIM para o 
regulamento, observe os 
avisos do lado direto desta 
página e clique em 
PROCURAR.

Uma janela irá surgir para 
que você possa localizar o 
arquivo do seu projeto, 
salvo em seu computador, 
notebook, ou celular.

O arquivo deve estar no 
formato PowerPoint 
(.ppt).

👆
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Enviando o projeto

Ao localizar o arquivo do 
projeto em seu 
computador, clique em 
ABRIR para inseri-lo na 
plataforma.



👆
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Enviando o projeto

Se a plataforma localizou 
seu projeto corretamente, 
o início do título do seu 
arquivo estará ao lado do 
botão PROCURAR.

Pronto! Deu tudo certo, 
agora basta clicar no botão 
ENVIAR.



👆

Enviando o projeto

Ao clicar em ENVIAR, a 
plataforma irá se preparar 
para receber o arquivo com o 
seu projeto. É IMPORTANTE
que você aguarde o 
processamento, sem sair da 
página a fim de evitar erros 
durante o carregamento do 
seu projeto.



Projeto enviado

Recebemos o seu projeto! 
Quando essa informação 
surgir na sua tela, significa 
que o envio foi realizado com 
sucesso e já recebemos o seu 
projeto. Agora é só aguardar 
os prazos descritos no 
regulamento e a divulgação 
dos vencedores.

BOA SORTE!!😉
👆



Ficou com alguma dúvida?

Entre em contato conosco pelo e-mail: 

equipe.pedagogica@grupoccr.com.br




