
Tutorial para Matrículas no Centro de 
Ensino de línguas do Campus de Toledo



1º fazer o nivelamento na página inicial.
unioeste.br/celto. Considere o resultado do
nivelamento para escolher o nível mais indicado
do idioma. As turmas de nível Fundamental I não
precisam de nivelamento.

2º Consulte as abas: “Editais” e conheça os critérios
para participar. “Cursos 2020” veja as turmas
disponíveis, horários de aulas, professores e
calendário. “Materiais 2020” veja os materiais
didáticos por turmas, Escolha o curso que pretende
participar e siga as orientações do tutorial de
matrículas na página inicial.



1º Crie uma conta
no sistema da 

Unioeste com seu
CPF e outros dados 

pessoais

2º Acesse o link: 
https://midas.unioeste.br/

login/#/

Clique em “criar
conta”



Avance para 
página 06 se já é 
cadastrado (a)



3º Preencha TODAS 
as informações 

pessoais.

4º Escolha uma 
senha fácil de se 
lembrar, leia as 

orientações e finalize 
em “criar Conta”.



5º A confirmação do cadastro é
dada em seguida. ***Dica: Anote
em um lugar seguro nome de
usuário e a senha escolhida.



6º Faça o 
login no site 
com nome

de usuário e 
senha. Clique 

em Entrar.





Dicas para escolher o 
melhor curso.

• O nível Fundamental, nível inicial, é para quem 
nunca, ou há muito tempo estudou o idioma.

• O CELTO oferece um exame de nivelamento para 
direcionar seu nível aos cursos ofertados no idioma. 

• A apostila é utilizada por dois semestres, ou seja, 
com o mesmo livro poderá estudar: “Ex. Básico I e 
Básico II”

• Para certificação ao final do curso, é necessário 
75% de frequência e 70 pontos nas avaliações. 

• Siga as instruções seguintes para ver as matrículas 
disponíveis >>>



Após efetuar 
login...

1º Acesse o 
SGEv

(Sistema de 
Eventos)



Em “eventos” 
encontre o 

evento:  Centro 
de Ensino de 

Línguas de Toledo 
- 2020.2 e clique 
em inscrever-se



Selecione o tipo 
de participante, e 

clique em 
inscrever.



Na página do 
evento, escolha o 
curso e clique em 

“+ inscrever”



Ao final 
dessa 

página, 
clique em 

“gerar 
boleto”



Clique em
“imprimir” e o 

boleto será
baixado para seu
computador. Ou

celular



Atenção.
O Boleto tem prazo 

de 3 dias.

Sua vaga só estará
garantida após o
pagamento do 

mesmo


