Passo
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o
link
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https://uniportal.huawei.com/uniportal/. Clique em Register

do
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Online

em

Passo 2: Insira as informações básicas de cadastro. Prefira usar o mesmo e-mail que está
no seu cadastro do SIGAA. Neste momento não é obrigatório inserir o número de telefone,
porém, é recomendado preencher também essa informação.

Após inserir as informações, clique em Register.

Passo 3: Você receberá um e-mail para confirmação da conta. Ative-a clicando no link
recebido por e-mail.

Após clicar no link do e-mail, você automaticamente estará logado no Talent Online

Passo 4: Acesse sua conta e abra a janela de modificação de informações no item “My
Information”, no menu que surge ao clicar no menu azul no canto superior direito da página.

Nesta tela, preencha os demais campos, inclusive telefone. Preste atenção nas principais
informações que devem ser inseridas:
● My Role: selecione ICT Academy Student

Após selecionar essa opção, irá surgir campos de ICT Academy Student Information,
preencha da seguinte forma:
1. My Academy: clique no ícone ⊕ (“+”), e busque por Universidade Federal do Ceará.
Selecione-a.

2. Major: Insira o nome do seu curso. Ex.: Ciência da Computação
3. Student ID: insira o seu número de matrícula ativa.
4. Enrollment Year: ano de ingresso na UFC. Caso Tenha ingressado antes de 2016,
marque a opção 2016.
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Após preencher essas informações, clique em Save.
O procedimento acima irá encaminhar sua conta para aprovação do administrador do polo
de treinamento da Universidade Federal do Ceará. Este processo é manual e pode demorar
algumas horas. Clique em OK para submeter sua conta à aprovação.

Nesse momento, a sua conta foi encaminhada para aprovação pelo administrador do polo
de treinamento da Universidade Federal do Ceará. Este processo é manual e pode demorar
algumas horas.
Após a aprovação do administrador, você receberá um e-mail de confirmação.

IMPORTANTE: É recomendado deslogar do site e logar novamente para atualização das
informações de login. Realize esse procedimento. Acesse novamente o Talent Online e faça
login em https://uniportal.huawei.com/uniportal/

Após login realizado, verifique novamente em My information.

Os campos My Role e My Academy não poderão mais ser mudados. Isso indica que o
processo de cadastro na plataforma foi concluído.

