Instruções para fazer o cadastro para acessar o SEstatNet
O SEstatNet é uma ferramenta de apoio às disciplinas ministradas nesta Universidade
que facilita o aprendizado dos estudantes e ao mesmo tempo faz com que eles se
familiarizem com o uso de softwares que auxiliam no processamento e análise de dados.
Obviamente, o SEstatNet será somente uma ponte para o aprendizado do conteúdo,
visto que é de suma importância que todos aprendam a utilizar a ferramenta, mas acima
de tudo consigam compreender o conteúdo ministrado em aula, do contrário não irá
adiantar em nada saber utilizar o software e não conseguir interpretar os resultados.
Lembrando que, a capacidade de análise e interpretação é uma das características
fundamentais de um bom profissional.
O SEstatNet é uma ferramenta gratuita que realiza cálculos estatísticos e que está sendo
desenvolvida por profissionais que atuam na própria UFSC. A seguir seguem algumas
instruções para começar a utilizar a ferramenta, lembrando que será mais rápido o
aprendizado quanto antes começarem a acessar o SEstatNet.

Etapas básicas
1º Passo:
Acesse o site: http://sestat.net
Clique no botão indicado para mostrar a página de Acesso

2º Passo:
A página de Acesso apresenta quadros para acessar o SEstatNet quando você já é um
usuário cadastrado, para se registrar quando for fazer o primeiro acesso e para recuperar
dados, isto é, recuperação de senha sem precisar fazer um novo cadastro. O quadro na
parte de baixo do formulário mostra o seu status em relação ao acesso.
Para iniciar o registro você deve proceder conforme indicado na figura abaixo.

3º Passo:
Para garantir a segurança do ambiente SEstatNet o registro do usuário foi dividido em
duas etapas. O Passo 3 refere-se a primeira etapa do registro onde se deve fornecer o
Nome de usuário (conhecido como login), Endereço de E-mail, Senha e a sua
confirmação.
As restrições de cada campo são descritas na parte superior do formulário. A crítica
inicial dos dados é realizada em duas etapas: pattern do HTML5 e Javascript. Vencida
estas etapas uma terceira crítica é realizada ao nível de programação PHP. Por exemplo,

existe a restrição de que pode ser cadastrado apenas um endereço de e-mail. Se for
cadastrado em duplicidade, o usuário será avisado desse problema.
O formulário deve ser preenchido com seus dados conforme mostra a figura abaixo e o
botão Cadastrar deve ser clicado para finalizar esta primeira etapa do Registro do
usuário.

4º Passo:
Se nenhum problema ocorrer uma tela de confirmação da primeira etapa do registro será
apresentada.

Você deve clicar no botão Voltar ou no link para retornar a tela de Acesso.

5º Passo:
O primeiro registro é temporário e tem validade de dois dias. Passado este período ele
será descartado. Então para proceder ao registro definitivo o usuário precisa efetuar um
acesso com seus dados cadastrados na primeira etapa do registro.
Digite seu E-mail e sua Senha e clique no botão Entrar conforme mostra a figura abaixo.

6º Passo:
Se nenhum problema ocorrer, o formulário para a segunda Etapa do Registro será
apresentado.
Este formulário tem por objetivo coletar mais informações de nossos usuários. São elas:
Nome completo, Nome curto ou apelido, Data de nascimento, Categoria de usuário
(Visitante, Estudante, Professor, Funcionário ou Administrador), Sigla da organização
(Empresa, Indústria, Instituição pública ou de ensino), Nome da organização (por
extenso), Formação Acadêmica (Ensino Médio, Graduação, Especialização, Pósgraduação, Doutorado ou Pós-doutorado), Curso de Formação e Chave de Segurança.
Para obter a chave de segurança o usuário deve clicar no link apontado na figura abaixo.
Um e-mail automático será enviado para o endereço de e-mail cadastrado na primeira
etapa do Registro e que você usou para acessar este formulário.

A chave de segurança tem validade de dois dias, igual à validade do primeiro registro.
Se você gerar mais de uma chave de segurança deve sempre usar a última que foi
enviada para o seu e-mail. Verifique também se o e-mail enviado não está na caixa de
Span. Isto pode ocorrer dependendo das restrições de seu Webmail.

O e-mail automático não precisa ser respondido. Pegue apenas a chave de segurança
gerada e coloque o formulário de Registro (2ª Etapa).
A crítica inicial dos dados é realizada em duas etapas: pattern do HTML5 e Javascript.
Vencida estas etapas uma segunda crítica é realizada ao nível de programação PHP
quando você clicar no botão Cadastrar, conforme apontado na figura do formulário.

7º Passo:
Se nenhum problema ocorrer uma tela de confirmação da segunda etapa do registro será
apresentada.

Você deve clicar no botão Voltar ou no link para retornar a tela de Acesso.

8º Passo:
Agora na tela de Acesso você deve proceder conforme o 5º Passo e realizar um novo
Acesso.
Digite seu E-mail e sua Senha e clique no botão Entrar conforme mostra a figura abaixo.

Como todas as etapas de registro já foram concluídas o sistema de autenticação lhe
enviará para a Área Exclusiva do SEstatNet.
A figura abaixo mostra os conteúdos exclusivos deste ambiente e aponta para o link
onde se deve clicar para sair da Área Exclusiva.

