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Orientação repassada em 24/08/2021 

Como fazer seu cadastro no Moodle (ambiente de 

cursos ead da Escola de Gestão do Paraná)? 
*Você só deve iniciar seu processo de cadastro no Moodle EGPR (www.ead.pr.gov.br) se tiver certeza de que 

ainda não o possui. Caso já possua, deve somente atualizar seus dados, se necessário. 

 

1. Digite www.ead.pr.gov.br na barra de pesquisa do seu navegador de internet. Reco-

mendamos o Mozila Firefox por ser mais compatível com o moodle; 

 

 

2. Se você ainda não possui cadastro neste ambiente também ainda não possui um 

usuário de identificação nem uma senha, então clique no botão “ENTRAR” sem infor-

mar estes dados conforme a figura 2. 

 

 

http://www.ead.pr.gov.br/
http://www.ead.pr.gov.br/
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3. Na tela seguinte, clique em “CRIAR UMA CONTA”; 

 

 

4. Você será direcionado(a) para uma tela onde irá criar uma nova conta (ou seja, o seu 

cadastro). Deve informar somente dados válidos conforme solicitado; 

5. Para salvar seus dados informe todos os dados solicitados até o final da página; 

6. Responda à pergunta de segurança, clicando em “Não sou um robô” e, por último, 

clique em “CRIAR MINHA CONTA”. Tenha sempre em mente a sua senha; 

7. ATENÇÃO: Caso você já possua seu cadastro neste ambiente não deve tentar criar 

outra conta, pois isso bloqueará seu cadastro ativo. 
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Como se inscrever em um curso da Escola de Gestão o 

Paraná com CHAVE DE INSCRIÇÃO? 
*Certifique-se de que você já possui seu cadastro atualizado em www.ead.pr.gov.br. 

 

 

 

1. Observe a tabela abaixo contendo os nomes dos cursos que estamos disponibili-

zando, seus respectivos links e chaves de inscrição; 

2. Selecione o curso desejado, clique no link do curso no qual deseja se inscrever; 

3. Informe seu CPF e sua senha; 

4. Informe a Chave de Inscrição referente ao curso, conforme a 3º coluna da tabela. 

5. Atenção: O ambiente estará aceitando inscrições de 13/09/2021 até 30/010/2021. O 

curso será encerrado no dia 30/11/2021. 

 

NOME DO CURSO LINK DO CURSO 
CHAVE DE 

INSCRIÇÃO 

Elaboração de Projetos 

para Captação de 

Projetos - PP https://www.ead.pr.gov.br/course/view.php?id=1163  

 

 

 

 

 

PARANAPRODUTUVO 

Gestão de Projetos - PP https://www.ead.pr.gov.br/course/view.php?id=1164  

Liderança Estratégica - 

PP https://www.ead.pr.gov.br/course/view.php?id=1165  

Design Thinking e 

Resolução de Problemas 

no Cenário de Inovação 

e Mudanças - PP https://www.ead.pr.gov.br/course/view.php?id=1166  

 

 

Atenciosamente,  

 

Sumália de Sales Figueredo 

24/08/2021. 
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