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COMO SE REGISTAR NA PLATAFORMA MOODLE? 
 

1. Ir a instituto.kletos.pt/ 

 

 
 

2. No canto superior direito, ao lado de Utilizador não autenticado carregue no botão “Entrar”. 
Se já tiver conta, basta entrar com o seu utilizador e senha. 
 

3. Se ainda não estiver registado, abaixo aparecem as instruções em “É a sua primeira visita 
aqui?” 
Carregue no botão “Criar uma nova Conta” e siga os passos. Não use o seu email como 
“utilizador”. Use um utilizador e senha que sejam fácil de memorizar. 
A sua conta será confirmada manualmente nos dias seguintes. 
Guarde o seu utilizador e senha para entrar na plataforma futuramente. 
 
 

Fig. 1 Como Entrar na Plataforma 
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COMO SE INSCREVER NUM CURSO ELEARNING? 

O mero registo na plataforma como utilizador não lhe dá acesso aos cursos. Ficará já registado 
como participante da página principal da plataforma, onde são publicados notícias e comentários. 

Se quiser inscrever-se num dos nossos cursos, preencha a Pré-Candidatura aos Cursos e-Learning.  

Receberá nos dias seguintes, por email, informações detalhadas sobre o curso. 

 

Verifique que o email não está a ir para a caixa de LIXO ou SPAM. Recomendamos que crie uma 
regra no seu email que receba todos os emails vindo do nosso correio eletrónico 
(instituto@kletos.pt) na caixa de entrada ou numa pasta que crie para o KLETOS. 

 

As candidaturas só ficam válidas, com o envio, por email, pelo candidato, do comprovativo do 
donativo do curso, o qual nos ajuda a manter a plataforma a funcionar. 

 

 

 

Escolha Pré-Candidatura aos Cursos Online EUROPA preencha os dados, escolha o curso e clique 
“ENVIAR”. 

 

 

 

Fig. 2 Como se candidatar aos cursos 
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Se quiser saber as datas das candidaturas de cada curso, carregue em “Cursos E-Learning: 
Informações Gerais”, onde pode descarregar este manual, calendários e outras informações (veja 
a figura 3). 
 

 

Fig. 3 Informações dos Cursos eLearning 

Qualquer informação adicional, contacte-nos sempre pelo email instituto@kletos.pt  
Encerrados de Sábado a Segunda. 


