
PASSO A PASSO DE ACESSO 

PLATAFORMA UNIVERSIDADE ULTRA CIÊNCIA / CLINICA OKADA 

 

 

Caros Alunos. 

 

Para facilitar o seu acesso ao curso, segue um PASSO A PASSO que poderá lhe ser útil. 

Podemos acessar do PC ou NoteBook  , ou de um Smartphone (os nossos chamados celulares). 

 

Vejamos primeiro como acessar do Computador ou Note Book, e depois veremos como acessar dos 

Smartphone. 

 

Caso já tenha acesso e queira recuperar / alterar a senha, pode fazer acessando ao link abaixo. 

https://universidade.ultraciencia.com.br/recuperar-senha?cfr=NAN 

 

  

Entrar com e-mail de cadastro e clicando em ENVIAR ,  receberá orientações por e-mail de como 

prosseguir. 

Salientamos que atente-se sobre a diferenciação entre letras minúsculas e 

maiúsculas, e também espaços em branco no preenchimento dos campos de usuário 

e senha, pois em maior parte dos casos de insucesso de login é por conta disso. 

  

https://universidade.ultraciencia.com.br/recuperar-senha?cfr=NAN


 

PARA ACESSAR DO COMPUTADOR OU DO NOTE BOOK 

 

Existem dois caminhos de acesso ao curso : Via o site da Ultra Ciência , ou via o site da  Clínica 

Okada  

 

 

01 - VIA SITE DA ULTRA CIÊNCIA. 

 

Você acessa ao site   ultraciencia.com.br ; 

 

Busque no   MENU ,   ÁREA DO ALUNO. 

  

 

Em seguida clique em    ENTRAR NA UNIUC 

  

  



 

02 - VIA SITE DA CLINICA OKADA. 

 

Você acessa ao site   clinicaokada.com.br ; 

 

Busque no   MENU ,   ÁREA DO ALUNO. 

  

 

Em seguida clique em    CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A UNIVERSIDADE 

  

 

  



Em ambos os casos, tanto indo pela ultraciencia.com.br , como indo pela clinicaokada.com.br, a 

sequência será a mesma dai para frente. Tanto faz o acesso pela ultraciencia.com.br  como pela  

clinicaokada.com.br , irá abrir a tela de  LOGIN. 

Com um caminho  mais curto, e evitando estes passos anteriores, você também pode ir direto para o 

endereço de LOGIN -  https://universidade.ultraciencia.com.br/login/ .  Mas informamos os caminhos 

mais longos, por serem de mais fácil memorização. 

Recomendamos que crie um atalho na área de trabalho, 

ou coloque o endereço dentre os favoritos 
Em sequência, no campo USUÁRIO você deve entrar com o e-mail com que fez sua inscrição no 

curso, e no campo da senha, a sua senha já criada na inscrição. 

Recomendamos que grave a senha 

Depois clique em  ACESSAR  . 

Caso tenha esquecido a senha, clique em  ESQUECEU A SENHA ? . Você terá então oportunidade 

de alterar a sua senha. Será aberta uma janela para você digitar seu e-mail cadastrado, e lhe será 

enviado um e-mail com orientações de como alterar a senha. 

 

  

Salientamos que atente-se sobre a diferenciação entre letras minúsculas e 

maiúsculas, e também espaços em branco no preenchimento dos campos de usuário 

e senha, pois em maior parte dos casos de insucesso de login é por conta disso. 

https://universidade.ultraciencia.com.br/login/


Depois em sequencia já aparece a tela com o curso 

É só clicar no curso e iniciam as aulas. 

  

 

Pode ser que abra esta outra tela. 

Pode ser que apareçam muitos outros cursos .  

Mas você clica no CURSO GRATUITO   , geralmente o primeiro curso a esquerda. 

  

 

Na tela seguinte você terá os módulos das aulas. 

  



 

Você clica no módulo e abrem as aulas do módulo. 

  

 

Você clica na aula, e abre o conteúdo da aula. 

  

 

As aulas sempre apresentam esta máscara. 

Você clica no VÍDEO e se inicia um vídeo ou mesmo apresenta um texto, ou outro conteúdo. 

Acabando o vídeo, ou durante ele, você pode fazer ANOTAÇÕES, que só você terá acesso. 

Ou pode fazer COMENTÁRIOS, e ai todos terão acesso ao que você digitar. 

Suas dúvidas podem ser colocadas nos comentários e serão respondidas. Ou poste no nosso grupo 

privado do Face Book. 

Tanto no caso das ANOTAÇÕES não esquecer de SALVAR ANOTAÇÕES, como no caso dos 

COMENTÁRIOS não esquecer de   COMENTAR 



 

 

No final, marque como AULA ASSISTIDA . Assim você poderá acompanhar mais facilmente a sua 

evolução no curso. 

Em algumas aulas você vai encontrar uma opção  ANEXO  , ou um desenho de um  Clip. Clicando 

ai você poderá fazer o download de algum arquivo. 

É importante que você  AVALIE A AULA. Uma estrela é para baixa satisfação e qualidade, e cinco 

estrelas é para ótima impressão e qualidade sobre a aula. Marque ai de uma a cinco estrelas, 

conforme sua avaliação. 

 

E depois, siga para a PRÓXIMA aula. Ou desejando, volte clicando em   ANTERIOR . 

 

No menu da esquerda, dentre outras opções, você pode também retornar aos Módulos clicando em  

ACESSAR / RETORNAR AOS MÓDULOS. 

  



 

PARA ACESSAR DO SMARTPHONE 

 

Aqui também existem dois caminhos de acesso ao curso : Via o site da Ultra Ciência , ou via o site 

da  Clínica Okada  

 

01 - VIA SITE DA ULTRA CIÊNCIA. 

 

Você acessa ao site   ultraciencia.com.br ;  e clica no   MENU. 

  

  



 

Em seguida clique em    ÁREA DO ALUNO 

  

 

Em sequência, a opção do MENU  -  LOGIN UNIVERSIDADE 

  

 

  



02 - VIA SITE DA CLINICA OKADA. 

 

Você acessa ao site   clinicaokada.com.br ; ;  e clica no   MENU. 

  

 

Em seguida clique em    ÁREA DO ALUNO 

  



Deve abrir a tela abaixo. 

  

 

Na mesma tela, rolar para baixo e clicar em   CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A 

UNIVERSIDADE 

  



 

Em ambos os casos, tanto indo pela ultraciencia.com.br , como indo pela clinicaokada.com.br, a 

sequência será a mesma dai para frente. Tanto faz o acesso pela ultraciencia.com.br  como pela  

clinicaokada.com.br , irá abrir a tela de  LOGIN. 

Com um caminho mais curto, e evitando estes passos anteriores, você também pode ir direto para o 

endereço de LOGIN -  https://universidade.ultraciencia.com.br/login/ .  Mas informamos os caminhos 

mais longos, por serem de mais fácil memorização. 

 

Em sequência, no campo USUÁRIO você deve entrar com o e-mail com que fez sua inscrição no 

curso, e no campo da senha, a sua senha já criada na inscrição. 

Recomendamos que grave a senha 

Depois clique em  ACESSAR  . 

Caso tenha esquecido a senha, clique em  ESQUECEU A SENHA ? . Você terá então oportunidade 

de alterar a sua senha. Será aberta uma janela para você digitar seu e-mail cadastrado, e lhe será 

enviado um e-mail com orientações de como alterar a senha. 

 

  

Salientamos que atente-se sobre a diferenciação entre letras minúsculas e maiúsculas, e também 

espaços em branco no preenchimento dos campos de usuário e senha, pois em maior parte dos casos 

de insucesso de login é por conta disso. 

 

https://universidade.ultraciencia.com.br/login/


Depois em sequencia já aparece a tela com o curso 

É só clicar no curso e iniciam as aulas. 

  

 

Na tela seguinte você terá os módulos das aulas. 

  



Você clica no módulo e abrem as aulas do módulo. 

  

 

Você clica na aula, e abre o conteúdo da aula. 

  



As aulas sempre apresentam esta máscara. 

 

Você clica no  1  VÍDEO , e se inicia um vídeo ou mesmo apresenta um texto, ou outro conteúdo. 

No caso da figura, já esta mostrando o inicio do vídeo da aula. Deve clicar no símbolo de PLAY. 

 

Acabando o vídeo, ou durante ele, você pode fazer ANOTAÇÕES, que só você terá acesso. 

Você clica no  2  e abre a página para você fazer as ANOTAÇÕES . 

Esta é a página que abre para você fazer as suas ANOTAÇÕES . 

  

Você digita as ANOTAÇÕES e depois clica em  SALVAR ANOTAÇÃO 

 

Voltando a página inicial, no final da aula, marque no  3   como AULA ASSISTIDA . Assim você 

poderá acompanhar mais facilmente a sua evolução no curso. 

 



É importante que você  AVALIE A AULA. Uma estrela é para baixa satisfação e qualidade, e cinco 

estrelas é para ótima impressão e qualidade sobre a aula. Marque ai no  4  de uma a cinco estrelas, 

conforme sua avaliação. 

 

Ainda na página da Aula, se você rolar para baixo, verá um campo para  COMENTÁRIOS . 

  

O campo  DEIXE AQUI SUA MENSAGEM, é destinado a  COMENTÁRIOS  e ai todos terão 

acesso ao que você digitar. 

Suas dúvidas podem ser colocadas nos comentários e serão respondidas. Ou poste no nosso grupo 

privado do Face Book. 

Tanto no caso das ANOTAÇÕES não esquecer de SALVAR ANOTAÇÕES, como no caso dos 

COMENTÁRIOS não esquecer de   COMENTAR 

 

No final, siga para a PRÓXIMA aula. Ou desejando, volte clicando em   ANTERIOR . São os 

botões   5  e  6 . 



Em algumas aulas você vai encontrar uma opção  ANEXO  , ou um desenho de um  Clip. Clicando 

ai você poderá fazer o download de algum arquivo. 

 

Tem mais uma particularidade na página inicial. É o campo do MENU. 

 

  

 

Clicando no  menu abre a direita ou a esquerda, dentre outras opções, a que você pode também 

retornar aos Módulos clicando em  RETORNAR MÓDULOS. 

 

  



 

E com o tempo vamos aprendendo outros recursos. 

 

Vejam mais umas particularidades. 

 

Quando abrimos a tela de cursos, podemos visualizar a percentagem do curso que já fizemos. 

 

  

 

  



Quando você acessa a um Módulo, veja que tem Aulas com o símbolo central VERDE, e outros de 

outra cor (podem ser cinzas ou brancos). 

 

  

 

Esta é uma indicação de que a aula foi ou não assistida. O VERDE indica que foi assistida. Outra 

cor, indica que ainda não foi assistida. Ou que foi alterada aquela aula. Assim, deve ser revista. 

  

Recomendo buscar concluir o Módulo 1 , e muita atenção no preenchimento do seu 

FORMULÁRIO . 

 

Acesse ao nosso grupo no Facebook , e terá um canal direto para retirar dúvidas, e ter acesso a 

muitos materiais complementares – textos, vídeos, depoimentos, lives, e muito mais.  

https://www.facebook.com/groups/praticantesEHTeMetodo . 

 

Renovamos nossos votos de sucesso. 

Gratos, 

 

Equipe Ultra Ciência / Clínica Okada. 
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