MANUAL 057 – INSTALAÇÃO
PORTAL APP
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1

Introdução
A Adobe irá parar de atualizar e distribuir o flash até o final de 2020, com isto após esta

data o Portal Nead em formato web deixará de existir e disponibilizaremos o Portal App para
que os colaboradores utilizem até o lançamento do Mundo Azul (novo portal).
Este documento foi desenvolvido com o intuito de orientar os colaboradores de polo e
da sede em como realizar a instalação do Portal App no computador.
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Passo a passo instalação Portal App
Acesse

o

link

abaixo

para

fazer

o

download

do

Portal

App:

http://sistemasead.unicesumar.edu.br/portal/app/
Clique no botão “Baixar Portal App”.

Irá abrir uma página com a mensagem “O Google Drive não pode verificar se este
arquivo em busca de vírus. ”, clique em “Fazer download mesmo assim”.

Neste momento o sistema começara a ser baixado.

Se for apresentado uma mensagem de alerta “O arquivo instalador portal-a....exe não
costuma ser transferido por download e pode ser perigoso”. Clique na seta e selecione e
opção “Manter”.

Após a finalização do download, encontre o arquivo baixado e clique duas vezes sobre
ele.

Na tela com uma mensagem de alerta “O Windows protegeu o computador”. Clique em
“Mais informações” e em “Executar mesmo assim”.

Em seguida clique em “Instalar”.

Aguarde finalizar o processo de instalação.

Após a finalização da instalação, encontre o ícone abaixo e clique duas vezes sobre
ele para fazer Login na ferramenta.

O usuário e senha para acesso, são os mesmos utilizados para acessar o Portal Nead
web.

As funcionalidades e layout do Portal App são idênticas as do Portal Nead web.

3

Atualização Portal App
Quando o Portal App passar por alguma atualização ao clicar no ícone para acesso,

será apresentada a tela com a mensagem “Portal App Desatualizado”. Para realizar a
atualização clique em “Atualizar para nova versão” e realize o download e instalação
novemente.

