PASSO-A-PASSO PARA RECUPERAR SENHA - AVA 2.3
Acesse o site: www.educacaoproativa.com.br/ead

Na página principal do AVA (figura acima), clique no link “Perdeu a senha?”, localizado logo abaixo
do botão “Acessar” no bloco Acesso para iniciar o processo de recuperação da sua senha.

Na tela acima, você tem duas opções de recuperação de senha:
1- Através de seu Nome de usuário; ou
2- Através de seu Endereço de e-mail.
Para recuperar a senha, você precisa optar apenas por uma das duas opções disponibilizadas. Neste
exemplo, vamos recuperar a senha através do Nome de usuário.
Preencha o campo Nome de usuário (conforme figura abaixo) e clique no botão “Buscar”.

Após isso, será exibida e tela abaixo:

Clique no botão “Continuar” e acesse o seu e-mail para ter acesso a confirmação de
alteração de senha.
Caso você não identifique o e-mail (webmaster@proativadopara.com.br) em sua caixa de
entrada com o assunto: “Educação Proativa – EAD: Confirmação de alteração de senha”, por favor
verifique se o mesmo
encontra-se na sua caixa de
Spam.
Abra o e-mail e
observe o texto contido nele,
conforme figura ao lado.
Agora clique no link
na cor azul. Ao clicar, o seu
navegador (Internet Explorer,
Mozila
Firefox,
Google
Chrome, etc) abrirá e
mostrará a mensagem da

figura abaixo:

Clique em “Continuar” para confirmar que foi você quem solicitou a recuperação de senha
que será enviada para o seu e-mail que está cadastrado no AVA e em seguida volta à sua caixa de
e-mail para ter acesso a nova senha provisória.
Nesse segundo e último e-mail, você será informado sobre o seu nome de usuário e a nova
senha provisória.
Agora basta acessar ao AVA com as novas informações fornecidas. Você será solicitado(a) a
trocar de senha por uma de sua preferência (imagem abaixo). Guarde-a em local seguro, pois
ninguém da Proativa está autorizado a solicitá-la.

No campo “Senha atual”, você coloca a senha recebida por e-mail;
Nos campos “Nova senha” e “Nova senha (novamente)”, você colocará a senha de sua
preferência seguindo as devidas instruções.
Depois clique em “Salvar mudanças” e na próxima tela, clique em “Continuar” e você será
redirecionado para o seu perfil dentro do AVA.
Para acessar o seu curso, clique em “Página inicial”, localizada na barra horizontal vermelha
no canto superior esquerdo da tela, conforme figura abaixo:

Depois de clicar em “Página inicial”, escolha o seu curso e continue os seus estudos.

Bons estudos!

