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Como acessar

Para acessar o Unilab Virtual digite em seu navegador o endereço https://virtual.unilab.edu.br/. Na parte superior direita da tela 
inicial do ambiente, clique em ‘Entrar’.
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A tela de cadastro é disponibilizada para o preenchimento das informações do usuário. 
Atente-se para os campos de preenchimento obrigatório, que são representados em vermelho marcados com

Navegue até a opção Esta é a sua primeira vez aqui? e clique no botão Criar uma conta.
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SAIBA MAIS
No ato do cadastro, se disponível a CAPTCHA marque a 
caixa de não sou um robô, e siga com as instruções.



Preencha os campos  e clique no botão Criar minha conta.
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Em seguida o sistema enviará uma mensagem para o endereço de email cadastrado anteriormente.
Essa mensagem é muito importante, pois contém instruções para completar a sua inscrição.

Clique no botão Continuar.

Chegou a hora de você confirmar o seu cadastro. Para isso, acesse a caixa de entrada do seu e-mail, aquele que você informou 
anteriormente.

Neste caso o sistema enviou um e-mail com o título Administrador Unilab Virtual.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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 Na caixa onde encontra-se o e-mail, clique sobre o mesmo

Para confirmar o cadastro e ter acesso aos cursos do Unilab Virtual, clique no link conforme ilustra a Figura abaixo.

IMPORTANTE
Em caso de não recebimento do e-mail de confirmação, verifique a 
existência desse e-mail dentro da pasta do Lixo Eletrônico (SPAM). Isso pode 
acontecer dependendo do gerenciador de e-mail utilizado.
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Caso esse link não funcionar, selecione todo o link, copie e cole na barra de endereço do seu navegador, clique enter.

Pronto, você será redirecionado ao Unilab Virtual.

Como fazer Inscrição em um Curso

Agora vamos realizar uma auto-inscrição em um curso disponível.

Usaremos o exemplo para os Cursos Abertos.

xxxxxxxxxxxx
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Clique no botão Cursos Abertos e escolha o curso desejado.

No exemplo o curso escolhido foi Criação de Vídeoaulas.
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Clique no botão Inscreva-me.

Pronto. Dessa forma, você estará cadastrado no Unilab Virtual e automaticamente inscrito no curso desejado.
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