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Olá,
Este tutorial tem por finalidade orientá-lo 
no processo de compra do nosso material 
na Loja Virtual.
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1. Acesso à loja virtual 
Para acessar a Loja Virtual, você precisa ter em mãos o link e a chave de acesso forne-
cidos pela Instituição de Ensino no ato da matrícula.

Acesse o link informado na barra de endereço do navegador de sua preferência. 
OBS: Recomendamos a utilização do Google Chrome para uma melhor experiência de 
navegação.

Insira a chave de acesso e clique em IR (Figura 1).

Figura 1
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2. Cadastro do Cliente na Loja 
Virtual
Caso seja o seu primeiro acesso na Loja, clique em: FAÇA O SEU CADASTRO (Figura 2). 

Figura 2
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Informe os seus dados pessoais (CPF, nome completo, e-mail e número do celular) e o 
seu endereço nos campos indicados na figura seguinte (Figura 3). Por fim, cadastre uma 
senha no campo indicado para acessar a plataforma posteriormente. Ao finalizar, clique 
em PRÓXIMO.

Figura 3
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O próximo passo é cadastrar o nome e a série do aluno. Informe o nome completo do 
aluno, o parentesco e selecione o segmento e a série em que o aluno está matriculado 
nos campos indicados na figura abaixo (Figura 4). OBS: O campo sede indicará o nome 
da Instituição de Ensino em que o aluno está matriculado.

Figura 4
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Caso deseje comprar material para mais de um aluno, clique em INCLUIR OUTRO 
ALUNO. Preencha as informações da mesma maneira que para o primeiro aluno cadas-
trado e, ao finalizar, clique em PRÓXIMO (Figura 5).

Figura 5
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Para terminar o seu cadastro, leia e aceite os “Termos de uso” e clique em PRÓXIMO
(Figura 6).

Figura 6
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3. Compra do material
Após finalizar o seu cadastro, você será direcionado à vitrine de compras da Loja 
(Figura 7).

Figura 7
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OBS: Caso não possa prosseguir com a compra neste momento, você poderá fazer o 
login novamente na Loja por meio do acesso ao link informado pela Instituição de Ensino. 
Inclua novamente a chave de acesso e então entre com o e-mail ou CPF e a senha cadas-
trada nos campos indicados (Figura 8).

Figura 8



11

Após fazer o login, o kit da série cadastrada para cada aluno estará disponível para 
compra. Clique em ADICIONAR AO CARRINHO para incluir o item no carrinho de 
compras e então em SEGUIR PARA PAGAMENTO (Figura 9).

Figura 9
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Em seguida, confira os seus dados cadastrados e, caso precise alterar alguma informa-
ção, clique em EDITAR DADOS. 

Então escolha o método de pagamento. Você pode parcelar sua compra se optar pelos 
métodos de pagamento: cartão de crédito, dois cartões de crédito ou cartão de crédito 
+ boleto à vista. Não é possível parcelar nenhum valor no boleto bancário, sendo permi-
tido o pagamento por meio desse apenas à vista (Figura 10). 

É importante você saber que para os meios de pagamento boleto e cartão + boleto, 
a sua compra só terá o pagamento confirmado após a compensação do pagamento do 
boleto, que pode levar até 3 dias úteis.

Para o uso do método de pagamento Cartão de Débito, é necessário ativar o Internet
Banking junto ao banco.

Lembre-se também de que o boleto deverá ser pago até a data de vencimento para que 
a sua compra não seja cancelada. 

Após selecionar o método de pagamento e preencher todas as informações necessárias, 
clique em FINALIZAR PEDIDO.

. 

Figura 10
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Pronto! O número do seu pedido será gerado e aparecerá na tela. Caso você tenha 
optado pelo pagamento por boleto bancário, um botão de IMPRIMIR BOLETO estará 
disponível. Você também poderá copiar o código de barras do boleto para efetuar o 
pagamento clicando em COPIAR CÓDIGO (Figura 11).

Figura 11
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Após a finalização da sua compra, pedimos que você responda a nossa Pesquisa de Satis-
fação para que possamos cada vez mais melhorar nosso nível de serviço (Figura 12).

Figura 12
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4. Menu “Minha Conta”
Por meio do menu “Minha Conta”, que pode ser acessado no canto superior direito da 
tela, além de acompanhar o status de pagamento dos seus pedidos, você pode acessar 
e editar as suas informações e as dos alunos cadastrados. 

Ao clicar em DADOS CADASTRAIS, você poderá editar seus dados (Figura 13).

Figura 13
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Ao clicar em ALUNOS, você poderá incluir clicando em INCLUIR OUTRO ALUNO e 
excluir algum aluno cadastrado clicando em EXCLUIR ALUNO, desde que não exista 
nenhuma compra associada a ele (Figura 14).

Figura 14
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Ao clicar em MEUS PEDIDOS, você poderá visualizar os pedidos realizados e o status de 
cada um. Caso tenha efetuado alguma compra utilizando os métodos boleto bancário 
ou boleto bancário + cartão de crédito e precise da 2ª via do seu boleto, você também 
poderá obtê-lo clicando em IMPRIMIR BOLETO (Figura 15).

Figura 15
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5. Dúvidas?
Caso surja alguma dúvida durante a sua compra, você pode acessar o menu “Perguntas 
Frequentes”, localizado no canto superior direito. Você pode utilizar o campo de busca 
para pesquisar sua dúvida por meio de palavras-chave (Figura 16). 

Figura 16
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Você também pode falar com a gente por meio do “Fale Conosco” (Figura 17).

Figura 17




