
Passo a passo
Plano Para Empresa

Versão teste



Acesse o site: 1

1www.ineje.com.br/registro-pessoa-juridica

para acessar o painel de 
cadastro.



Marque a opção
“Quero me cadastrar...”

Obs: Se preferir, você poderá 
escolher o plano adequado 

para sua empresa, sem 
necessidade de navegar na 

versão de demonstração 
(teste). Basta você clicar no 

banner “PESSOA JURÍDICA”, e 
não no botão,     

e escolher, na página 
seguinte, o plano de sua 

preferência.
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R$ 1.000,00
por mês por mês por mês

R$ 1.500,00 R$ 2.000,00



Preencha os dados da empresa
e clique em “Avançar”3
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Leia atentamente as 
instruções, clique em 

“Entendi todas as 
limitações e quero 

continuar”.

Clique em 
“Concluir”
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Pronto! Você já poderá ver a 
lista completa de cursos 

disponíveis. São eles:
• Videoaulas
• Extensão/Simpósio
• Graduação
• Pós-Graduação
• Workshops



Clicando em um dos
Cursos disponíveis, você 

encontrará a descrição 
completa sobre eles.

Os cursos estão 
disponíveis para 

disponibilização aos 
colaboradores da 

empresa, apenas na 
versão paga, de acordo 

com o plano contratado.



No menu lateral, 
clicando em 

“Cursos Disponibilizados”,
você verá como poderá  

disponibilizar o curso para os 
seus  colaboradores. 

Em 
“Gerir Participantes”, você 

poderá adicionar quem assistirá 
aos cursos e usufruirá dos 

descontos.

No botão 
“Detalhado”, você poderá 

visualizar o aproveitamento nos 
cursos, pelos colaboradores da 

empresa. 
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Este é o relatório que o 
administrador do plano 

verá quando clicar em 
“Detalhado”



Clicando no botão         “Gerenciar Funcionários” você poderá  visualizar quais os colaboradores da empresa                                     
estão cadastrados e, da mesma forma,         Incluir.10
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Feito isso, clique em          “Cobranças” e você terá acesso aos seus boletos. Clique em          “Imprimir”, efetue o 
pagamento e, em até 48 horas, você terá acesso a todas as funcionalidades e benefícios do seu Plano Corporativo.
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Após a confirmação do 
pagamento, você poderá 

incluir seus colaboradores, 
um a um, para que eles 

possam assistir às  
 videoaulas e workshops, 
bem como desfrutar dos 
descontos nos cursos de 

graduação, pós-graduação 
e extensão da FBT

Clique em         “Incluir 
Funcionário”
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Preencha os dados do seu colaborador e clique em          “Salvar”. Pronto, ele já estará cadastrado no 
sistema e apto a usufruir dos benefícios do Plano Corporativo da sua empresa.
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Comece a disponibilizar os 
cursos que desejar para os 
seus funcionários, clicando 

em         “Disponibilizar”.

O botão ficará da cor 
verde, com a descrição 

“Disponibilizado”. Clique 
nele para incluir os 

colaboradores que você 
deseja capacitar.
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A partir da lista de funcionários já cadastrados, escolha para qual colaborador você quer disponibilizar o curso, clicando em
“Incluir”. 17

17



Após ter sido feita a inclusão 
do colaborador, o mesmo 
receberá um e-mail, que 

o informará de que a  sua 
empresa o cadastrou em 

determinada videoaula
ou lhe concedeu desconto, 

em determinado curso. A partir 
daí, para que o colaborador 

tenha acesso ao benefício,
é necessário que o próprio 

colaborador efetue
o seu cadastro no site.



Em caso de dúvida,
fale com um

(51)9-941-65012
E-mail: contato@ineje.com.br

Consultor

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTUDOS JURÍDICOS E EMPRESARIAIS


