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Bem-vindos à plataforma de ensino a distância! 

 

Este tutorial tem por objetivo prestar auxílio nos primeiros acessos. 

 

Em caso de dúvidas, contactar o Serviço de Ensino a Distância – SEDIS – pelos telefones: 

3133-2283 ou 3133-2127. 

 

1) O endereço para acessar a plataforma é http://esaj.tjrj.webaula.com.br. 
Lembramos que o site é independente da página do Tribunal, não sendo 
necessário o seu acesso por meio da intranet. 

               Você terá a tela abaixo apresentada.  

    

                     
 

 

2) Antes de ingressar na plataforma realize, ao menos uma vez, o teste de 

compatibilidade. Para fazê-lo, basta clicar no botão “Teste de Compatibilidade” abaixo 

do logo do PJERJ/ESAJ, apresentado na tela acima. 

 

 

http://esaj.tjrj.webaula.com.br/
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Na tela seguinte, clique no botão “Iniciar Teste” para começar a verificação. 

 

                
 

A tela abaixo exemplifica o teste em plena execução. 
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No final do teste, haverá uma conclusão que esclarecerá se a estação de trabalho 

(microcomputador) está apta ou não a permitir a plena execução do curso.  

 

                    
Caso o teste de compatibilidade acuse a necessidade de instalação/atualização de plugins 

(Silverlight, Flashplayer etc) ou algo assemelhado referente à estrutura da estação de 

trabalho (microcomputador), solicitamos fazer contato com a DGTEC pelo telefone 3133-

9100 para a resolução do problema. 

 

3) Para ingressar no ambiente de capacitação, o aluno deve se autenticar.  

No primeiro acesso, coloque o seu CPF no campo “CPF”, repita no campo “Senha” e clique 

em entrar. 

 

                         
 NÃO ESQUEÇA QUE A SUA SENHA DE PRIMEIRO ACESSO TAMBÉM É O SEU CPF. 
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Neste acesso inicial, atualize o e-mail na pop-up (janela) que será apresentada.    

Clique em salvar para concluir esta operação. 

 

 

Em seguida, atualize os dados apresentados na nova pop-up (janela) e clique em salvar 

para concluir esta etapa. 
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4) Ao ingressar no Ambiente do Aluno, clique em “Treinamentos” ou em “Cursos”. 

 

 
     

      

            

Selecione o curso em que você está inscrito: 

 

 
 

Nesta nova tela clique em “Fórum” e acesse o fórum de Apresentação e Ambientação. 

Nesse ambiente, você obterá novas informações sobre a navegação/capacitação. 
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Sempre acesse e leia as suas mensagens. Todos os e-mails do tutor e da plataforma serão 

encaminhados para essa caixa na plataforma.  
 

É importante frisar que os tópicos do curso abrirão para visualização somente a partir do 

terceiro dia. 

 

Durante o curso, caso ocorra algum problema técnico, capture, se possível, a imagem da 

tela e encaminhe imediatamente ao SEDIS pelo e-mail esajsedis@tjrj.jus.br. Não deixe de 

fazer contato ao perceber o problema, pois as justificativas só serão aceitas se verificado o 

contato com o SEDIS no decorrer do curso. 

 

 

                  Bom Curso! 

mailto:esajsedis@tjrj.jus.br

