
 
 
Registro de login de aluno atual passo a passo 
 
Passo 1: Entrar 
 
Entrar 
 
Bem vindos de volta, alunos  
 
Favor inserir o seu nome de usuário e a sua senha 
 
Novo Aluno 
Clique em Nova Conta 
 
Nome de Usuário 
Senha 
Fazer login 
Esqueci a minha conta 
 
Mensagem da Página Criar Conta 
Nova Conta 
 
Passo 2: Clique Novo Agendamento (Matrícula e Pagamento) 
 
Seus agendamentos 
Suas matriculas  
 
Novo Agendamento 
Matricula e pagamento 
 
Pendente 
Matricula e pagamento 
 
Completo 
Matricula e pagamento 
 

Registro de login de aluno atual passo a passo 

Passo 3: Marque a (caixa) e clique (Próximo) 

Passo 4: Clique (Próximo) 

Insira o seu o seu endereço abaixo 

Seu endereço 

País  
Linha de Endereço 1 

Linha de Endereço 2 

Cidade 

Estado 

E-mail 



CEP 

Telefone 

Celular 

Caixa Postal (opcional) Mesmo que o endereço da casa 
País  

Linha de Endereço 1 

Linha de Endereço 2 

Cidade 

Estado 

E-mail 

CEP 

Voltar 

 

Passo 5: Marque a (caixa) e clique (Próximo) 
Pagamento 

Abaixo está o resumo das tarifas devidas 

Suas tarifas 

Valor devido: 

Clique aqui para ler os Termos e Condições e então clicar em aceitar 

Voltar 

Salvar e sair 
Próximo 

Registro de login de aluno atual passo a passo 

 

Passo 6: Digite o número do seu cartão de credito/debito e clique em (Continuar) 

 

Cliente de pagamento 

Informações Importantes 

Cliente de pagamento 
Método de pagamento 

Transação Custo do curso 

Valor:  

Informações do cartão 

Número do cartão 

 

Cartões de débito e crédito - aceitamos cartões de crédito e débito com as seguintes bandeiras: 

 



Perguntas frequentes 
Pergunta: Como fazer login na sua conta de registro na Força de Trabalho e Educação Comunitária? 
Resposta: Consulte passos 1 e 2. 
Passo 1: Vá para https://www.bhcc.edu/cce-catalog/ para ver o Catálogo da Força de Trabalho e 
Educação Comunitária. 
Clique em > entrar na sua conta de registro da Força de Trabalho e Educação Comunitária  
 
Os novos alunos que pretendam inscrever-se nas aulas do BESL têm de fazer o teste de Nivelamento de 
Inglês no Centro de Avaliação da Sala B118, antes de se inscreverem nas aulas. Se um aluno se 
registrar para a classe sem fazer o teste de nivelamento, ele correrá o risco de ser colocado no nível 
errado e poderá ser solicitado a mudar de nível. Por favor, vá para o Centro de Avaliação em B118 para 
evitar problemas de colocação. 
 
Voltar para Divisão de Força de Trabalho e Desenvolvimento Econômico 
Voltar para Educação Comunitária e Caminhos de Aprendizagem de Adultos 
 
Voltar para Divisão de Força de Trabalho e Desenvolvimento Econômico 
Voltar para Educação Comunitária e Caminhos de Aprendizagem de Adultos 
 
Faça login em sua conta de registro da Força de Trabalho e Educação Comunitária 
Instruções de registro 
 
Para perguntas sobre os cursos e como se inscrever neles, entre em contato com: 
Sonia Sharma 
Assistente Administrativa  
Divisão de Força de Trabalho e Desenvolvimento Econômico 
 
Passo 2: Por favor, digite seu nome de usuário e senha do Portal do Aluno e clique em Entrar!  
 
Entrar 
 
Portal do Aluno 
Nome de Usuário 
Senha 
 
Entrar 
Esqueci a minha conta 
 
Pergunta: Esqueci o nome de usuário e a senha da conta de registro 
 
Resposta: Envie um e-mail para o Departamento de Educação Comunitária commed@bhcc.edu e 
forneça seu nome e número de contato. 
Retornaremos o seu e-mail durante o horário comercial. 
Pergunta: Esqueci a senha da conta de registro 
 
Resposta: Verifique passos 1 a 6 
Passo 1: Clique > neste link h2ps://us-elevate.elluciancloud.com/app/bhcc/f?P=1202:LOGIN:::::: para 
fazer login na sua conta de registro. 
Passo 2: Clique em > “Esqueci a minha conta”  
 
Entrar 
 
Portal do Aluno 
Nome de Usuário 
Senha 
 



Entrar 
Esqueci a minha conta 
 
Passo 3: digite o seu nome de usuário e clique em > continuar.  
 
Digite o seu nome de usuário  
 
Bem-vindos de volta, alunos. Por favor, digite o seu nome de usuário e a sua senha da Elevate. Novos 
alunos, cliquem em Nova conta 
 
Nome de usuário  
Continuar 
 
Passo 4. O e-mail foi enviado para a sua caixa de e-mail. Por favor, verifique o seu e-mail para acessar o 
link para redefinir a sua senha. 
 
E-mail foi enviado 
 
Você recebeu um e-mail com instruções sobre como redefinir a sua senha. Se você não receber este e-
mail, verifique o seu filtro de spam. 
 
Passo 5. Seu e-mail deve estar conforme abaixo, clique no URL dentro do e-mail para redefinir a sua 
senha.  
De: commed@bhcc.edu [mailto:commed@bhcc.edu]  
Enviado: quinta-feira, 30 de abril de 2020 3:17 PM  
Para: Teste  
Assunto: Esqueci Minha Senha 
 
 
Caro aluno, por favor, clique no URL para redefinir a sua senha: https://us-
elevate.elluciancloud.com/app/bhcc/f?p=PV_FP: 
4:::::ID,TOKEN:27996213,JGDNTRJGIVUPXITKUCJPBSVVHWBMPCHCSCHTMSRRKPEOEMYREK  
 
Passo 6. Crie a sua nova senha e clique em redefinir senha. 
 
Escolha a sua senha 
 
Nome de usuário 
Senha 
Confirmar senha 
 
Redefinir senha 
 
Processo de Registro da Força de Trabalho e Educação Comunitária  
Como pesquisar as informações do curso e se matricular e pagar?  
 

1) Vá para o Catálogo de Cursos da Força de Trabalho e Educação Comunitária do Bunker Hill 
Community College. https://www.bhcc.edu/cce-catalog/ 
 

Processo de Registro de Educação Corporativa e Comunitária 
Voltar para Divisão de Força de Trabalho e Desenvolvimento Econômico 
Voltar para Caminhos de Educação Comunitária e Aprendizagem de Adultos 
Voltar para Aprendizado Corporativo e Desenvolvimento Profissional 
 



Os novos alunos que pretendam inscrever-se nas aulas do BESL têm de fazer o teste de Nivelamento de 
Inglês no Centro de Avaliação no campus principal (250 Rutherford Avenue) na Sala B118, antes de se 
inscreverem nas aulas. Se um aluno se registrar para a classe sem fazer o teste de nivelamento, ele 
correrá o risco de ser colocado no nível errado e poderá ser solicitado a mudar de nível. Por favor, vá 
para o Centro de Avaliação em B118 para evitar problemas de colocação. 
 

2) Digite o nome ou o código do curso na Caixa de Pesquisa. Exemplo: teas prep ou TRG-101e 
 
Para perguntas sobre os cursos e como se inscrever neles, entre em contato: 
 

Sonia Sharma 
Assistente Administrativa  
Divisão de Força de Trabalho e Desenvolvimento Econômico 
Charlestown Campus H-Building, Room H109 
Telefone: 617-228-2462 
Fax: 617-228-2080 
E-mail: Commed@bhcc.edu 
Horário comercial: Seg. a Sex, 8:30 - 16:30 
 

Encontre o seu curso 

 
Pesquisar todas as colunas 
 

3) Clique no botão Registrar para se matricular e pagar. (Por favor, confirme a data e hora corretas 
para a sua programação antes de se registrar) 
 

4) Clique em Nova Conta para se registrar. Nota: Se você tem uma conta Elevate, você pode digitar 
o seu nome de usuário e a sua senha para entrar. 

 
Entrar 
 
Bem-vindos de volta 
Alunos 
Por favor, digite seu nome de usuário e senha Elevate 
Novos alunos 
Clique em Nova Conta 
 
Nome do usuário 
Senha 
 
Entrar 
Esqueci a minha conta 
 
Nova Conta 
 
 
 
 
 
 


