Roteiro de Inscrição (Passo a passo)
Intenção de Matrícula – Cursos Extraclasse 2018
1. Escolha do Curso
Para efetuar a inscrição de intenção de matrícula, acesse o endereço:
http://portal.csvp.g12.br/modulos/inscricao

Na tela seguinte, deve-se clicar sobre o curso desejado.

2. Tela de Cadastro / Login do Aluno
Nesta página há duas opções: efetuar o login do Aluno ou um novo cadastro (para o caso de Alunos novos
no sistema).

Já tenho cadastro:


Alunos Regulares do Colégio: O acesso será feito pelo Responsável ou pelo próprio Aluno, através
do USUÁRIO (login) e SENHA do ALUNO.
Obs.: O USUÁRIO do Aluno é seu número de matrícula (disponível no boleto de mensalidade, na
carteirinha do Aluno e na Área de acesso restrito do Responsável). A SENHA, no primeiro acesso ao
sistema, é a sua DATA DE NASCIMENTO.

Esqueceu a senha?
Favor informar o Usuário “matrícula” e o e-mail do Aluno já
cadastrado no Sistema para receber nova senha. Caso não
possua e-mail cadastrado, entrar em contato com a Secretaria,
no tel. (21) 3235-2900, para realizar a atualização do cadastro.

Não sou cadastrado:


Aluno não integrante do quadro de Alunos do Colégio: o acesso será feito mediante cadastro,
clicando no botão “Continuar”.

Nas telas seguintes, os campos contendo um "*" (asterisco) são
de preenchimento obrigatório.

Deve-se preencher os campos das abas superiores: Aluno, Mãe,
Pai e Responsável Financeiro. Depois, clicar em “Avançar”.

3. Confirmação
Na etapa de confirmação deve-se clicar em “Concluir” para finalizar o processo. Caso exista qualquer dado
incorreto, basta clicar no botão “Voltar” até a etapa a ser corrigida e alterar a informação do(s) campo(s).

Assim que todas as informações forem conferidas clique
no botão “Concluir” e aguarde enquanto a mensagem
“Realizando inscrição” estiver sendo exibida.

Uma caixa contendo a confirmação será exibida. Nela,
será possível verificar o Login de Acesso do Aluno (que é
seu número de matrícula).
No caso de Alunos novos no sistema, é muito importante
ANOTAR o login para futuros acessos.

Caso exista alguma pendência
financeira o sistema irá exibir uma
mensagem e não permitirá a
conclusão da inscrição.

Neste caso, favor entrar em contato com a Tesouraria do Colégio pelo telefone (21) 3235-2900.

Contatos úteis:
Telefone Geral: (21) 3235-2900
Tesouraria – financeiro@csvp.g12.br (para assuntos financeiros)
Secretaria – secretaria@csvp.g12.br (para dados de matrícula e atualização de informações)
TIC – tic@csvp.g12.br (para dúvidas no acesso ao sistema de inscrições)
Comunitária – compasso@csvp.g12.br (para informações sobre os cursos e dúvidas gerais)

