
Passo-a-passo 
PLATAFORMA EDUCATIVA 

Learning Plataform 

CURSO BÁSICO DE VOLUNTARIADO 

 

CURSO PARA VOLUNTÁRIOS: INTRODUÇÃO 
A CRUZ VERMELHA E O CRESCENTE 
VERMELHO 



Passo 1: acessar o site www.ifrc.org 

www.ifrc.org 

http://www.ifrc.org/


Passo 2: na parte inferior da página do IFRC  

Em Learning, clicar em “Learn more” 



Passo 3: Você será redirecionado para a 
Plataforma de Aprendizagem. Para ter acesso aos 
cursos, é necessário registrar-se. 

Para registrar-se, clique aqui. 



Passo 4: Registrar-se 

Clicar aqui 
Após o seu registro, o acesso deverá ser realizado 
utilizando seus dados de usuário e senha. 



Passo 5: Preencha as lacunas com seus dados 

*Primeiro Nome 
*Sobrenome 
*E-mail 
*Nome do Usuário 
*Titulo (Mr. Senhor e Mrs. Senhora) 
*Ano de Nascimento 
*Linguagem (Português Portugal) 
*País que reside 
*Sou afiliada como... (staff/volunteer non for profit) 
*Divisão (procurar “Brazil”) 
*Como você soube da plataforma? 
*Área de interesse (Others) 
*Concordo em receber informações por email: sim (yes)/não (no) 
*Senha (a senha deverá conter entre 4 e 20 caracteres)  
*Confirmar a senha 
                                                                                                    
                                                                                                 
       
                         OBS: Ao final do registro, clique em login. 



Passo 6: Ambiente de aprendizagem 

Use a ferramenta de busca 
 e digite: portugues 



Passo 7: Escolha o curso desejado, clicando sobre 
o nome do curso 

Curso básico de voluntariado 

Curso para voluntários:  
Introdução a Cruz Verme- 
lha e o Crescente Verme- 
lho 



Passo 8: Ao clicar sobre o curso, você será direcionado 
a uma página onde deverá solicitar acesso ao curso 



Passo 9: após a solicitação, você será redirecionado 
a sua página pessoal na plataforma e-learning 

                ATENÇÃO! 
O curso abrirá em uma  nova página na web.  
É necessário desativar a configuração de 
bloqueio  de pop-up. 

Para entrar no curso, 
clique em “Abrir” 



Passo 10: Bom curso! 

Aprenda como emitir o seu certificado nos passos seguintes! 
Salve o certificado e encaminhe para o e-mail voluntariado@cvbrs.org.br 

 O Curso Básico De Voluntariado possui duração aproximada de 1h30. 
 O Curso para Voluntários: Introdução a Cruz Vermelha e o Crescente 

Vermelho possui duração média de 1 hora. 



Passo 11: Após completar 100% do curso, a  opção “Abrir” 
(na sua página inicial da plataforma e-learning), será alte-
rada para “Avaliar” e o estado fica como “Avaliação 
pendente” 
 

Passo 12: Clique na seta ao lado    e leve o mouse até o 
item “Avaliar”, conforme indicado abaixo: 
 

Emissão de certificados 



Passo 13: Na página que abrirá, você será convidado a dar 
o seu retorno (feedback) sobre o curso. Clique em 
“continuar”. 

Passo 14: Ao final de sua avaliação sobre o curso, clique 
em “enviar respostas finais”. Você será redirecionado a 
sua página inicial novamente.  

Passo 15: Na sua página inicial, vá até a página dos cursos 
concluídos, conforme orientação abaixo: 

 
 
 
 

1 

2 

Emissão de certificados 



Passo 16: Agora, clicando na seta      e selecionando “ver 
detalhes de formação”, você encontrará o link para im-
pressão de seu certificado! 

 

Emissão de certificados *Dúvidas e sugestões:  voluntariado@cvbrs.org.br 


