Secretaria de
Gestão do Trabalho e da
Educação na Saúde

Secretaria de
Gestão Estratégica
e Participativa

Guia de acesso ao curso Saúde das Populações do Campo, da Floresta e das Águas
Este material foi criado para orientá-lo(a) na realização da matrícula e acesso
ao curso Saúde das Populações do Campo, da Floresta e das Águas, oferecido pela
Universidade Aberta do SUS, por meio da Universidade Federal do Ceará (UFC).
O curso é voltado para profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde
(SUS), especialmente os que atuam na Atenção Básica, mas também está aberto a qualquer pessoa interessada no tema, independente da área de formação.
Para realizar sua matrícula no curso, acesse a seguir ao link do Ambiente Virtual de
Aprendizagem da UFC: https://ufc.unasus.gov.br/ava/.

Logo em seguida, você será direcionado para o ambiente Cadastro Nacional de Profissionais da Saúde (CNPS), que dará acesso à plataforma do curso. Você deverá realizar
o registro no CNPS independentemente da sua área de atuação.
Caso você ainda não tenha um registro, o próximo passo será realizar o cadastro no
CNPS.

Siga as instruções abaixo:
Acesse ao link e clique na opção “Ainda não possuo uma conta” e preencha os campos
solicitados, conforme a tela abaixo.

Campus Universitário Darcy Ribeiro Av. L3 Norte
Gleba A, SC 04 | CEP 709010-970

Fone: +55 (61)3329-4598 | Fax: +55 (61)3329-4590

unasus.gov.br

Secretaria de
Gestão do Trabalho e da
Educação na Saúde

Secretaria de
Gestão Estratégica
e Participativa

Logo em seguida será enviado para o seu e-mail uma confirmação da inscrição. Clique
no link enviado para ativar o cadastro. Caso não receba o e-mail na sua conta cadastrada,
verifique se a mensagem de confirmação está localizada na caixa “Spam”.

Após ter realizado o cadastro e ativado sua conta no CNPS, acesse com seu CPF e Senha
o ambiente virtual de aprendizagem. O acesso é: https://ufc.unasus.gov.br/ava/
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