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Portal Fluência 2018 

O documento aqui proposto apresentará instruções básicas para inscrição e 

acompanhamento de inscrição no Processo Seletivo PPGP 2018. Desta forma, passo a 

passo, ele orientará sobre o preenchimento dos dados sobre o usuário com o upload 

de documentos comprobatórios, alteração no formulário de inscrição, recuperação de 

senha e emissão do comprovante definitivo de inscrição.  

 

1. Realizando a Inscrição 

Para realizar a inscrição, conforme subitem 5.3 do Edital Processo Seletivo 2018, o 

usuário deverá abrir seu navegador e digitar o endereço indicado 

http://www.mestrado.caedufjf.net/editais/2018-2/inscricoes/. Cabe ressaltar que, por se 

tratar de uma atividade via on-line, o tempo de acesso e de resposta dependerá da 

velocidade da sua conexão com a internet, assim como do fluxo de dados na rede. 

https://www.google.com/url?q=http://www.mestrado.caedufjf.net/editais/2018-2/inscricoes/&sa=D&source=hangouts&ust=1523396060565000&usg=AFQjCNF23Gy6zj2nuuUY6JoRooh_Om0rxA
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O sistema exibirá o formulário de inscrição. 
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 Preencher todos os campos solicitados, 

 Realizar o upload dos documentos, no campo “Envio de Documentos”. 

o Para isto, clicar no ícone   

o Selecionar o documento desejado 

 Inicia-se a transferência dos dados 

 

 

 

 

 

o Informar a senha com 6 digitos e sua confirmação,  

o Após o preenchimento de todos os dados, marcar o campo “Atesto plena 

leitura ...“ e clicar em Finalizar Inscrição.   

O sistema gera o número de inscrição do candidato, que poderá alterar o 

formulário, e/ou imprimi-lo. 

 

2. Alterar Inscrição 

Para alterar a inscrição o usuário deverá clicar no link 

http://www.mestrado.caedufjf.net/editais/2018-2/acompanhamento-inscricao/, 

inserir o CPF e a senha e clicar em “Alterar formulário de inscrição”. O sistema exibirá o 

formulário de inscrição preenchido e o usuário: 

o Poderá alterar os dados desejados, exceto o CPF,  

o Clicar no botão Atualizar Inscrição. 

Permite o upload de até 15 arquivos, 

possibilitando a exclusão do mesmo.  Para 

excluir, basta clicar no ícone de exclusão 

do arquivo inserido. (imagem abaixo) 
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3. Esqueci a senha 

Para recuperar a senha de cadastro, o usuário deverá clicar no link 

http://www.mestrado.caedufjf.net/editais/2018-2/acompanhamento-inscricao/: 

o Clicar no link “Esqueci a senha” 

 

o Preencher os campos solicitados 

 

o Clicar em Enviar 

o A senha será enviada para o e-mail cadastrado do usuário solicitante.  

4. Comprovante definitivo de inscrição 

Para emitir o comprovante definitivo de inscrição, conforme subitem 5.4.2 do Edital Processo 

Seletivo 2018, o usuário deverá clicar no link 

http://www.mestrado.caedufjf.net/editais/2018-2/acompanhamento-inscricao/, 

inserir o CPF e a senha e clicar em “Imprimir comprovante definitivo”. O sistema 

exibirá o comprovante definitivo de inscrição para impressão.  

 

http://www.mestrado.caedufjf.net/editais/2018-2/acompanhamento-inscricao/

