
SPC Capacita 

No novo SPC Capacita você terá a opção de realizar o seu cadastro/registro na 

plataforma de duas formas: através do link <registrar> ou dentro de um curso. Veja a 

seguir como realizar estes procedimentos. 

Como realizar um cadastro/registro pelo link registrar 

Veja como realizar o cadastro no SPC Capacita: 

 

1° Passo: Na página inicial do catálogo de curso, clique em <Registrar>. 

 

 

2° Passo: Preencha os campos obrigatórios e clique em <Enviar>. 

 

 



O próximo passo será validar a sua conta, conforme informação apresentada abaixo. 

 

 

3° Passo: Acesse a conta de e-mail na qual realizou o cadastro. Clique no link “valide 

seu endereço de e- mail aqui”. 

 

 

 

4° Passo: Após clicar no link, você será redirecionado a tela do catálogo de curso. 

Nesta tela, você terá três opções: 

Fazer logon: tela de inserir o CPF e a senha cadastrada, para acesso ao catálogo. 

Início: tela inicial do catálogo do curso. 

Pesquisar cursos: tela de pesquisa de cursos disponíveis para matrícula.  

 



 

IMPORTANTE! Vale ressaltar que o cadastro/registro é o cadastro de acesso a 

plataforma SPC Capacita e não uma matrícula em um curso específico. Optando por 

realizar o cadastro/registro deste modo, você deverá realizar a matrícula nos cursos 

que deseja, somente inserindo o CPF e a senha cadastradas anteriormente. 

 

 

Cadastro/registro e matrícula 

 

Nesta opção de cadastro/registro, você estará realizando o registro e também a 

matrícula no curso selecionado. Lembrando que o registro você fará uma única vez, 

enquanto a matrícula você deverá realizar em todos os cursos que deseja participar. 

 

1° Passo: Na página inicial do catálogo de curso, clique no curso que deseja 

matricular-se. 

 

 

 



 

 

2° Passo: Ao selecionar o curso você deverá clicar em <Registre> no box amarelo. 

 

 

3° Passo: Você será direcionado a tela de cadastro, preencha os campos obrigatórios 

e clique em <Enviar>. 

 

 

 



O próximo passo será validar a sua conta, conforme informação apresentada abaixo. 

 

 

4° Passo: Acesse a conta de e-mail na qual realizou o cadastro. Clique no link “valide 

seu endereço de e- mail aqui”. 

 

5° Passo: Após clicar no link, você será redirecionado a tela do catálogo de curso. 

Nesta tela, você terá três opções: 

 

Fazer logon: tela de inserir o CPF e a senha cadastrada, para acesso ao catálogo. 

Início: tela inicial do catálogo do curso. 

Pesquisar cursos: tela de pesquisa de cursos disponíveis para matrícula. 

Clique em <fazer logon>. 

 



6° Passo: Insira seu CPF e senha cadastrados no momento do registro. 

 

 

7° Passo: O próximo passo é enviar a solicitação de matrícula. Clique em <Aprovação 

de solicitação>. Ao realizar este passo, você deverá aguardar o envio do e-mail de 

aprovação de matrícula. 

 

 

 

 

 



 

Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail capacita@spcbrasil.org.br 

8° Passo: Você receberá o e-mail conforme abaixo: 

 

 

 

Este é o último passo para você acessar o curso. 

 

 

 

mailto:capacita@spcbrasil.org.br

