SEJA BEM-VINDO!
Há 18 anos o SJT tem como principal objetivo conduzi-lo(a)
à aprovação nas melhores Instituições de Ensino Médico do
Brasil. Mais do que prepara-lo(a), nossa missão é promover a
sua realização profissional.
Apresentamos neste manual, algumas orientações gerais para
auxiliá-lo(a) em seu estudo, tornando seu ano letivo mais produtivo:
Lembramos que o seu acesso na plataforma EaD é monitorado
para sua segurança; portanto, jamais compartilhe a sua senha,
garantindo assim a qualidade da transmissão.
Em relação ao seu cadastro, após o fechamento do seu contrato, seu acesso estará liberado em até 48 horas (dias úteis). Seu
limite para acesso aos vídeos é de 2X a carga horária total do
seu curso + 10% de horas.
Caso você tenha qualquer dificuldade com relação ao acesso,
envie-nos um e-mail através do endereço:
ead@sjtresidencia.com.br
Informamos também que o seu canal oficial para o envio de
dúvidas acadêmicas e/ou solicitações é através do endereço:
aluno@sjtresidencia.com.br

Envio de boletos

Pedimos que não utilizem os emails marketing para respostas. Em caso de dúvidas, entrem em contato com a
CRA - Central de Atendimento ao aluno:
aluno@sjtresidencia.com.br.
Adicione os emails aluno@sjtresidencia.com.br e
ead@sjtresidencia.com.br em seu catálogo de endereços
e evite que os comunicados entrem na caixa de spam ou
lixo eletrônico.

Os materiais didáticos são disponibilizados em seu ambiente
virtual (exercícios, casos clínicos, artigos para leitura, slides
e fórum) gradativamente, oferecendo um roteiro de estudo;
favorecendo sua organização e estratégia. Mensalmente, o
cronograma de estudo será disponibilizado em seu ambiente
virtual de aprendizagem.
Da mesma forma, as apostilas impressas serão encaminhadas à sua residência (para os alunos EAD) ou estarão
disponíveis na sede ou filial do SJT (para os alunos presenciais) gradativamente, ao decorrer das disciplinas.
Os simulados ficarão disponíveis por um período de 3 dias
consecutivos. Após esse período, disponibilizaremos o
ranking de aproveitamento (classificação dos 10 primeiros colocados) e em seguida, reabriremos o simulado para
seu treino e novas tentativas, maximizando sua aprendizagem e aproveitamento da atividade.

Os boletos serão encaminhados para o seu e-mail de cadastro, portanto mantenha os seus dados atualizados e comunique
qualquer alteração.

Comunicados
Periodicamente estaremos mantendo-o(a) informado(a) sobre
a agenda de simulados, convites para aulas magnas e eventos
com transmissão ao vivo; bem como informações gerais sobre
seu curso, cronograma e material.
Orientamos a todos que liberem os domínios do sjtresidencia
de forma a agilizar nossa comunicação Educacional.
(Site oficial SJT)

Requisitos mínimos/recomendados para melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis em seu
Ambiente Virtual de Aprendizagem:

Orientações sobre o Acesso ao
Ambiente Virtual de Aprendizagem:

Computador com processador de pelo menos 1.8Ghz e
1GB de memória RAM (recomendamos processadores de
2Ghz e 2GB de memória RAM)
Conexão de Internet banda larga com ao menos 2Mb de
velocidade (Acesso à Internet via 3G não é recomendado,
pois essa tecnologia não oferece qualidade de conexão,
ocasionando interrupções na transmissão). Para conhecer
a velocidade de sua conexão no momento da transmissão,
sugerimos realizar o Speedtest.
Navegadores Mozilla Firefox 3, Google Chrome 8, e Safari
4 ou superiores (é altamente recomendável atualizar o seu
navegador para a última versão disponível).
Para assistir as aulas ao vivo o mais importante não é a
velocidade nominal de conexão, mas a qualidade da transmissão de dados. Para conhecer a qualidade de sua transmissão, sugerimos realizar o Pingtest.
Computador, smartphone ou tablet com acesso a internet.
Não é necessário que o dispositivo de acesso tenha suporte a tecnologia Flash, podendo as aulas gravadas serem
acessadas por iPhones, iPads, Galaxy Tabs etc.

Relação de
cursos SJT.
Encontre o
seu.

Visite ao menos uma vez por semana o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
Aprender mais significa investir na sua felicidade. Você é dono do seu sucesso.

Contamos com o apoio pedagógico de uma Plataforma
Educacional, criada com o objetivo de ser a extensão da
sala de aula de modo que o ambiente de aprendizagem
seja diversificado e interativo.
Neste espaço você conta com diversos conteúdos por especialidade e/ou curso que convergem para o seu êxito
nas provas de residência:
• Simulados presenciais e/ou online: você testa seu conhecimento, tem acesso a um gabarito com as questões
comentadas e tem acesso a sua performance sobre os simulados que realizar em tempo hábil, ou seja, conforme
cronograma estabelecido na agenda de simulados do seu
curso.
• Conteúdos interativos de apoio: Glossários p/especialidade, Biblioteca Virtual, Atividades Interativas, Fórum, Casos Clínicos Interativos, Animações 2D, Podcasts e Artigos
Científicos.
• Editais e Concursos Médicos: Todos os editais de provas
de residência médica reunidos por curso, especialidade e
região, assim como os das provas para obtenção de título
de especialista respectivos aos cursos que o SJT oferece.

ACESSO

Primeiro Acesso

Para ter acesso ao nosso conteúdo basta acessar o nosso
site http://ead.sjteducacaomedica.com.br/ e escolher a
opçaõ ENTRAR. Logo após é só inserir email e senha,
se não possuir crie uma nova conta para ter acesso ao
conteúdo.

Para realizar o primeiro acesso, você receberá um email
para a confirmação de inscrição, crie uma senha com no
mínimo 6 caracteres e finalize o cadastro para navegar em
nossa plataforma.

Crie sua senha

Email
Senha

Você receberá um email de inclusão de turma logo após
cadastrar seu email e senha.

Apostilas

Vídeo Aula

Slides de Aula

a

a

Acompanhamento

Baixar arquivo em PDF

Baixar arquivo em PDF

Aulas

Tela Cheia

Slides
Acompanhamento

Resolução do Vídeo
obs: A qualidade do vídeo
pode variar automaticamente
de acordo com sua conexão
de internet.

a

a

Visualizar Arquivo

Baixar arquivo em PDF

Redefinir Senha

Aqui você
encontrará
informações
sobre
atualizações
no curso!

Se você esqueceu sua senha ou necessita alterar por algum motivo, o processo é bem simples e rápido, quando
for se logar na área do seu curso, logo na primeira página
você encontrará a opção “ESQUECEU ?” logo quando
clicar nessa opção, você encaminhará uma instrução de
redefinição para seu email, a partir desse email é só seguir
as instruções abaixo.

a

a

O AVA: Neste ambiente você poderá encontrar todo o material didático dos cursos, principais e complementares:

a

Links para videoaulas; Glossário; Apostilas; Material complementar
de leitura (manuais e artigos científicos, guidelines,etc); Exercícios
de fixação; Fóruns de discussões temáticas

a

Conheça as vantagens de participar do programa
de Educação Médica Continuada SJT
Escolha sua nova
senha e clique em
redefinir.

Ligue:

PROGRAMA EMC

(11)

3382-3000

a

Utilize seu canal de comunicação
aluno@sjtresidencia.com.br

ENTRE EM CONTATO E SAIBA MAIS

(11) 3382-3000

matricula @sjtresidencia.com.br

Acesse:

www.sjteducacaomedica.com.br

