
 

 

APP ACEA - COMO BAIXAR / ACESSAR 
 

 
 

 
Para iniciar a utilização do AppAcea para Celular/Smartphone, o(a) Associado(a) deverá:  
 

• Baixar o AppAcea 
 

a. Loja Apple Store (para quem possui Iphone – Sistema iOS) 
b. Loja Play Store  (para quem tiver aparelhos Sistema Android – Samsung, LG, 

Motorola, Xaomi, etc.) 
 

• Informar CPF e, na tela seguinte, informar sua matrícula e escolher a sua senha. 
 (No mínimo 8 caracteres).  
 

• Finalizando isso, clique no ícone (nuvem) na parte superior direita da tela para salvar a 
senha. 

 

• Pronto! Agora, na tela inicial já constará seu nome ! Basta informar a Senha definida e 
clicar em “ENTRAR” para acessar às informações e funcionalidades do AppAcea! 
 

• Quando quiser sair do Aplicativo, basta clicar na parte superior direita da tela “SAIR” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIVULGAÇÃO - LANÇAMENTO DO APLICATIVO PARA CELULAR – ACEA (AppAcea) 

 

É com grande satisfação que a Diretoria Executiva da ACEA, dando cumprimento a mais um de 

seus compromissos assumidos,  anuncia o lançamento do AppAcea, um aplicativo para celular 

que visa ser mais um canal de comunicação entre os(as) Associados(as) e a Associação. 

Há versões disponíveis tanto para aparelhos com Sistema iOS (Iphone-Apple) quanto sistema 

Android (Samsung, LG, Motorola, Xaomi, etc.) 

Portanto, deverá ser realizada a baixa do Aplicativo na loja de aplicativos conforme o Sistema 

Operacional do seu aparelho: 

- iOS (Iphone) -> Apple Store 

- Android (Samsung, LG, Motorola, Xaomi, etc) -> Play Store  

Neste momento, o aplicativo já conta com as seguintes funcionalidades e informações de 

interesse: 

-  Aniversários do Dia e do Mês; 

- Assistir vídeos sobre votação, assembleias e outros; 

- Realizar Votação em Assembleias e Eleições;  

- Ler informes da Diretoria e Notícias Gerais; 

- Acessar Links de Sites Úteis; 

- Consultar Telefones Úteis; 

- Acessar aos seus Dados Cadastrados na ACEA;  

- Alterar a Senha de Acesso ao Aplicativo; e,  

- Informações sobre Cursos e Realizar Matrículas. 

 

Gradualmente deverão ser agregadas novas funcionalidades. 

Contamos com as sugestões de todos(as) para aprimorarmos o conteúdo!  

Dúvidas poderão ser dirimidas através do WhatsApp ACEA – ATENDIMENTO (85) 98109-1863 

 

Atenciosamente  

DIRETORIA EXECUTIVA - ACEA 


