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Tutorial de acesso Seducce: 

 

 

Logo quando cadastrados, todos os usuários que terão acesso a plataforma, receberão um e-mail para 

primeiro logon no ambiente https://seducce.eduvem.com/, com isso eles irão configurar sua senha única 

de acesso à plataforma. 

Após acessar o sistema, temos 2 visões disponíveis da plataforma: a visão do aluno e a visão do 

administrador (professores, administradores e tutores) 
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Visão do aluno: 

 

Após logado no sistema, o aluno terá acesso a sua página principal onde encontrará todo o conteúdo que 

ele tiver acesso como mostrado abaixo: 

 

 

 

Ao clicar no curso, temos todas as especificações do curso selecionado: 

• Sobre: Ele mostra uma visão geral e objetivos do curso; 

• Tópicos: Onde ficam registradas todas as aulas que estão disponíveis, facilitando para o aluno na 

busca de uma aula específica para poder resisti-la.  

• Certificação: Após finalizado o curso, será nesse local que ficará armazenado o certificado de 

conclusão. 

• Chat: A partir daqui o aluno poderá iniciar um chat com o tutor do curso para expor suas dúvidas. 

• Versão: Quando o curso possui mais de uma versão, é nesse local que o aluno poderá acessar 

versões anteriores. 

• Ir para a aula: Levará o aluno para a última aula acessada por ele.  
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Visão do administrador: 

Para os professores e tutores, o acesso inicial irá levar para as suas “salas”, onde poderá ter o 

acompanhamento por turmas ou por aluno de forma individual.  

 

Neste exemplo o professor possui duas turmas que ele poderá gerenciar. 
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Nessa imagem o professor tem o acompanhamento detalhado da turma “colégio estadual Liceu do Ceará”, onde ele tem visão das in formações de cada aluno (progresso, data de matrícula e 

último acesso), na aba relatórios o professor consegue gerar um relatório da turma e ter uma visão mais ampla de informações. 
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