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1. O acesso ao Sistema de Registro de Certificados (SRC) será via internet. Para acessá-lo digite o endereço
“proex.ifes.edu.br/src” na barra de endereços do seu navegador 1.    Em seguida insira seu login e senha:

2. Após logar no SRC, clique na opção “Registro de Certificados”.

                                                          
1 . Navegador deve possuir o plugin Adoble Flash Player instalado.



3. Clique na opção “Selecionar Portaria” e escolha a sua portaria para registro de certificados.



4. Clique na opção “Pesquisar Turma”.



5. Selecione a turma que deseja registrar os certificados. Somente será possível registrar os certificados se o
status indicado for “Registro de Certificados”. O servidor terá a visualização das turmas2 que lhe foram
delegadas.

6. Clique na opção “Ler Instruções” para visualizar algumas orientações adicionais.

                                                          
2 . Entre em contato com o e-mail suporte.src@ifes.edu.br caso a turma procurada não esteja disponível.



7. Para cada participante clique no botão da coluna “Registrar Certificado”. De acordo com o registro dos
participantes, a coluna “Certificado Registrado” irá mudar de “ N”  para “ S” . Caso algum participante seja
cadastrado equivocadamente, é possível removê-lo, selecionando o participante e depois clicar na opção
“Excluir Matrícula”.



8. Após o registro dos certificados de todos os participantes será exibida a mensagem de operação realizada e
o status exibido no rodapé irá alterar de “Registro de Certificados” para “Concluído”.

9. Para visualizar as informações de registro clique na opção “Consultar Registros” e depois em “Pesquisar
Turma” e selecione a turma desejada.



10. Após selecionar a turma desejada, será exibido, para cada participante, as informações de registro do
certificado, tais como: registro nº, folha, livro, data e o servidor responsável pelo registro. Também será
possível exportar para uma planilha do excel essas informações, tornando possível a confecção dos
certificados de forma automática, utilizando um mecanismo de “mala direta”, por exemplo.


