
Orientações de acesso ao Portal Educacional 

Tela 01: 

Na primeira tela, o aluno deverá informar seu usuário, que pode ser seu e-mail, seu número 
de matrícula ou CPF e clique em seguinte;  
 

 

 

 
 
1. Na primeira tela, o aluno deverá informar seu usuário, que pode ser seu e-mail, seu 
número de matrícula ou CPF e clique em seguinte;  

2. Neste momento, o sistema já identificou o perfil de aluno. Em seguida o aluno deverá 
informar sua senha (a senha normalmente é informada no momento da matrícula pela 
instituição ou enviada posteriormente para o e-mail cadastrado na instituição);  

3. Temos ainda a opção “Manter conectado” que quando desmarcada, o cookie com o ticket 
de autenticação é eliminado ao fechar o browser e, é necessário autenticar novamente para 
voltar ao sistema (é um cookie de sessão).  
OBS: não pode apenas fechar a aba do navegador, é necessário fechar todas instancias. - Se 

ele estiver marcado, o usuário poderá fechar totalmente o navegador e, ao voltar estará 

autenticado por 10 dias. 

 
"Ao clicar nessa opção será exibido um botão “Enviar senha por e-mail”, ao clicar nesse 

botão será enviada uma nova senha para o e-mail do aluno. 

 

 

 

 



Tela 02: 

 
Após efetuar o login no Portal, teremos a tela de “Inicio”, onde os menus ou serviços 

disponíveis 

 

 

 
 
1. Local de seleção da(s) matrícula(s) do aluno, por padrão será exibida a matrícula mais 
recente e as informações do portal serão exibidas de acordo com a matrícula selecionada;  

2. Neste local estão localizados os menus ou serviços disponíveis, as opções deste local 
poderão variar de acordo com as regras de negócio da instituição;  

3. As imagens desta tela podem ser habilitadas ou criadas pela instituição de ensino 
utilizando a opção “Informativos web” com o tipo “Destaque”;  



4. Neste outro local temos a “Grade horária” onde o aluno poderá visualizar suas aulas da 
semana corrente, na grade serão mostrados os horários e os dias da semana. Observem que 
será possível avançar ou retroceder as semanas de aulas ao clicar nas setas, possibilitando 
assim a visualização das aulas que aconteceram anteriormente ou que ainda acontecerão.  
Nesta mesma tela é possível visualizar os detalhes de cada uma das disciplinas, para isso, 
basta posicionar ou passar o mouse sobre as disciplinas.  
5. Neste local, será mostrado o quadro de notas com as informações de todas as etapas, 
totalizador de faltas e status de cada uma das disciplinas. Através da opção “selecione o 
período” é possível ver o quadro de notas dos períodos anteriores.  

6. No quadro de eventos serão mostradas todas as datas de etapas e avaliações, datas de 
eventos acadêmicos cadastrados nos “Informativos Web” com o tipo “Eventos 
Acadêmicos”, além dos feriados e recessos definidos pela instituição de ensino.  

7. Neste local será mostrado todos os links úteis cadastrados e definidos pela instituição nos 
“Informativos Web” com o tipo “Hyperlink”.  

8. Ao clicar na foto, o aluno poderá configurar, caso possua mais de um perfil, qual deverá 
ser o seu acesso preferencial no portal e também alterar sua senha de acesso. 8.1 - Alterar 
perfil de preferência de acesso;  

8.2 - Alterar a senha de acesso ao portal educacional;  

8.3 - Alterar foto, quando permitido a troca de foto no portal;  

8.4 - Salvar configurações realizadas.  
 

 
 

 

ANÁLISE CURRICULAR  
Disponível para os alunos do ensino superior, o objetivo dessa opção é mostrar para o aluno 

as disciplinas cursadas, as que ele está cursando e as que faltam cursar, com isso, 

possibilitará o acompanhamento em tempo real da situação de sua matrícula. Será possível 

ainda ver detalhes das disciplinas e suas respectivas notas e frequências. 



 

 
A seguir veremos cada uma das opções dessa tela:  
1. Neste local estarão localizadas todas as matrículas do aluno, para visualizar as 
informações referente a análise curricular de cada matrícula basta clicar sobre o menu e 
clicar sobre a matrícula desejada.  

 

 
Observe na imagem acima que clicamos e escolhemos a matrícula no curso de 
“Administração” com status “Matriculado”;  
2. Exibição do quadro com as disciplinas liberadas da matrícula (já cursadas).  

3. Por padrão será mostrado a comparação “disciplinas liberadas” com a “matriz curricular” 
da matrícula, onde será exibido um quadro completo da matriz curricular, incluindo as 
disciplinas liberadas e não liberadas, com isso a opção “Liberadas x Matriz” estará 
selecionada.  
 
Observe que na coluna situação será mostrado o status de cada disciplina.  
Observe também que as disciplinas com status “cursando” ficarão em destaque. 



 

 
 
Ao clicar nesta opção, será possível visualizar apenas as disciplinas que deverão ser cursadas 
ou seja as que não estão liberadas.  

 

 
 
Nesta outra opção, será possível visualizar um resumo das disciplinas agrupadas por tipo, 
mostrando a quantidade de carga horária e créditos cursados e a cursar:  



 

 
Para visualizar detalhes das notas de cada uma das disciplinas, basta clicar sobre cada uma 

delas: 

 

 
Serão mostradas todas as notas das etapas, além das notas parciais caso existam. 

 
Será possível também visualizar um detalhamento das faltas e presenças de cada uma das 

disciplinas, para isto basta clicar em cada data: 



 

 
No quadro será possível ainda visualizar todas os lançamentos, os registros não lançados ou 

apenas os lançados. 

 

ARQUIVOS  
Neste menu, o aluno terá acesso a todos os arquivos disponibilizados pelo professor nas 
tarefas de cada disciplina ao qual está matriculado.  
Para visualizar e baixar os arquivos, o aluno deve selecionar a pasta raiz correspondente a 

disciplina desejada e com isto visualizar no quadro central todos os arquivos disponíveis. 

 

 
Neste outro exemplo, o professor disponibilizou um conteúdo de aula em uma subpasta. 

Para visualizar e baixar o arquivo, basta clicar no ícone de download. Ao clicar no sinal é 

possível visualizar a descrição do arquivo disponível. 

 



 

 

 

CENTRAL DO ALUNO  
A central do aluno é uma ferramenta criada para que os alunos possam, de forma on-line, 

realizar solicitações a unidade. Através dela, será possível a abertura, acompanhamento ou 

consulta dos atendimentos. 

 
Abertura de atendimento  
Para abrir um atendimento, clique no serviço “Central do Aluno”. Em seguida clique no 

menu de opções e no botão “Novo Atendimento”, conforme imagem abaixo: 



 

 
Nesta tela o aluno deverá primeiramente, selecionar a unidade ao qual gostaria de abrir um 

atendimento. 

 

 
Após o preenchimento das informações, o aluno deve salvar. Automaticamente será 

enviado um e-mail de confirmação da abertura do atendimento para a Unidade e a página 

será recarregada com a lista de atendimentos. 



 


