
M A N U A L D O

PORTAL 
ACADÊMICO



Bem-vindos ao Portal Acadêmico!

O Portal Acadêmico passou por algumas atualizações para facilitar o
acesso de nossos acadêmicos.

Por meio deste manual, iremos auxiliá-los com uma breve explicação de
como utilizar o portal.
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Grade Curricular - Disciplinas

No menu Grade Curricular, o aluno poderá acompanhar o andamento do 
curso e a situação de cada disciplina ou componentes curriculares.

Para acessar a grade curricular, no
Portal Acadêmico, clique no ícone da
Grade Curricular que está localizado na
lateral esquerda do portal.

Classificação das disciplinas:

Concluída (sinal verde): Disciplina que o aluno cursou, obteve equivalência ou
aproveitamento de estudo. Para ser considerada concluída, a situação de
matrícula deve indicar que não é uma disciplina em curso, no status final,
consta como créditos cursados/ concluídos.

Pendente (Ícone vermelho): Disciplina não cursada pelo aluno, de forma
regular, por meio de equivalência ou aproveitamento de estudos.



Não concluída (Ícone amarelo): Disciplina em que o aluno já foi matriculado,
mas a situação de matrícula não indica sua conclusão. Tipicamente,
apresenta como status: Matriculado; Reprovado; Trancado; Cancelado;
Transferido etc. Indica que em algum momento o aluno iniciou a disciplina,
mas não a concluiu.

Equivalente (ícone azul): Quando a disciplina é concluída por
aproveitamento de estudos. As disciplinas de origem são apresentadas na
sequência da disciplina do aproveitamento de estudos, indicando quais são
as de origem e quais as equivalentes.

Aba Todos:

Todas: apresenta todas as disciplinas da grade curricular do aluno
(obrigatórias, eletivas/optativas, equivalentes e componentes curriculares),
independente do status.

Obrigatórias: exibe todas as disciplinas da grade curricular do aluno
obrigatórias de serem cursadas, independente do status.

Eletivas/Optativas: exibe todas as disciplinas da grade curricular do aluno
que são eletivas ou optativas, independente do status.

Disciplinas Equivalentes: indica todas as disciplinas da grade curricular do
aluno que são equivalentes, independente do status.

Componentes Curriculares: apresenta todos os componentes curriculares
vinculados ao aluno, independente do status.



Aba “Em curso”:

Todas: apresenta todas as disciplinas da grade curricular do aluno
(obrigatórias, eletivas/optativas, equivalentes e componentes curriculares)
que estão sendo cursadas.

Obrigatórias: exibe todas as disciplinas obrigatórias da grade curricular do
aluno que estão sendo cursadas.

Eletivas/Optativas: indica todas as disciplinas da grade curricular do aluno,
eletivas ou optativas, que estão sendo cursadas.

Disciplinas Equivalentes: exibe todas as disciplinas equivalentes a grade
curricular do aluno, já cursadas, que permitiram a dispensa de componentes
obrigatórios por meio da compatibilidade de conteúdos.

Componentes Curriculares: mostra todos os componentes
curriculares vinculados ao aluno que estão em curso.

Aba “Pendentes”:

Todas: apresenta todas as disciplinas da grade curricular do aluno
(obrigatórias, eletivas/optativas, equivalentes e componentes curriculares)
que estão pendentes de serem cursadas.

Obrigatórias: exibe todas as disciplinas obrigatórias da grade curricular
do



aluno que estão pendentes de serem cursadas.

Eletivas/Optativas: indica todas as disciplinas da grade curricular do aluno 
que são eletivas ou optativas, estão pendentes de serem cursadas

Componentes Curriculares: mostra todos os componentes curriculares 
vinculados ao aluno que estão pendentes de serem cursados.

Aba “Concluídos”:

Todas: indica todas as disciplinas da grade curricular do aluno (obrigatórias,
eletivas/optativas, equivalentes e componentes curriculares) que foram
finalizadas.

Obrigatórias: exibe todas as disciplinas obrigatórias da grade curricular do
aluno que foram concluídas.

Eletivas/Optativas: apresenta todas as disciplinas da grade curricular
do aluno, eletivas ou optativas, já concluídas.

Disciplinas Equivalentes: mostra todas as disciplinas da grade curricular
do aluno equivalentes já concluídas.

Componentes Curriculares: exibe todos os componentes
curriculares vinculados ao aluno já finalizados.



Central do Aluno - Notas e faltas

Por meio do menu Central do Aluno, o aluno poderá acompanhar o
andamento de suas notas e faltas de cada disciplina.

Para utilizar a Central do Aluno, acesse o Portal Acadêmico e clique no
ícone da grade curricular que está localizado na lateral esquerda do portal.
Após clicar, serão abertas as opções “Faltas” e “Notas” para escolha.

Utilize o seguinte filtro para exibir as notas e faltas do período letivo que
está cursando.

Atenção ao status de faltas!!



Secretaria - Requerimentos

Pelo menu de Requerimentos, o aluno poderá acompanhar o andamento
de suas solicitações

Para visualizar os requerimentos, acesse o Portal Acadêmico e clique no
ícone da Secretaria que está localizado na lateral esquerda do portal. Após
clicar, será aberta a opção de escolha por Requerimentos.

No menu de Requerimentos, podemos abrir e acompanhar os atendimentos
criados durante o período letivo.

Essa opção informa ao aluno  
todos os tipos de requerimentos
disponíveis, cada um com seu
grupo de solicitação e detalhes
específicos.

Aqui, o aluno pode acompanhar os
requerimentos que foram
solicitados.



Financeiro - Boletos

Nesta página, o aluno consegue listar a relação de todos os boletos de acordo 
com o contexto.

Para acessar o menu Financeiro, no Portal Acadêmico, é preciso clicar
no ícone do cifrão ($)que está localizado na lateral esquerda do portal.

Boletos

Este menu tem como objetivo listar a relação de todos os boletos do aluno
de acordo com a seleção do contexto.

O aluno ainda contará com os seguintes filtros de acordo com a seleção
do período letivo:

Pagos: lista a relação de todos os boletos pagos.
Pagos Parcialmente: lista toda a relação de boletos pagos parcialmente.
Em aberto: lista a relação de todos os boletos em aberto.



Serviços

Permite ao aluno o acesso a outros serviços oferecidos.

Utilize o seguinte filtro para exibir
os boletos do período letivo que
está cursando.

Ainda na tela de visualização dos
boletos, o aluno/responsável tem
a opção de emitir os boletos
para o pagamento pelo ícone:
Boleto

PASSO 1 PASSO 2

A opção abaixo quando marcada, lista 
todos os boletos em aberto de qualquer 
período letivo.



Requerimentos On-line

Permite ao aluno realizar o pedido e o acompanhamento de Requerimentos 
Diversos

Declaração

Permite ao aluno realizar o pedido e acompanhamento de declarações.



É necessário selecionar o tipo de declaração desejada.

É necessário selecionar o tipo de prioridade e inserir a descrição do motivo.

Agora, é só clicar em Iniciar Solicitação para que o pedido seja gerado.

É necessário selecionar o tipo de prioridade e inserir a descrição do motivo.



Atividades Complementares

Permite ao aluno realizar o  pedido de atividades complementares mediante
certificado válido.

É possível acompanhar a quantidade de horas que já foram contabilizadas
pela coordenação.

Informe os detalhes referentes ao(s) certificado(s) e insira o anexo, em se-
guida, clique em Iniciar Solicitação.

Revisão de altas



Atestado Médico

Permite ao aluno realizar o envio de atestado médico.

Insira seu e-mail, quantidade de dias do atestado, período de vigência,
descrição do atestado, anexe o arquivo do atestado e, em seguida, clique em
Iniciar Solicitação.



Requerimentos e Informações Específicas

Possibilita ao aluno solicitar informações.

Selecione para qual setor deseja direcionar sua pergunta.

Insira seu e-mail, o assunto e a descrição. Também é possível inserir anexo
caso seja necessário. Em seguida, clique em Iniciar Solicitação.



Declaração de Imposto de Renda

Possibilita ao aluno adquirir a declaração para o Imposto de Renda.

Insira o CPF e o Ano Base e clique em Gerar Declaração de Imposto de
Renda.

Aguarde sua declaração de Imposto de Renda ser gerada.



Clique em Baixar Declaração de Imposto de Renda para obter o arquivo 
gerado.

Acompanhar Solicitações

Permite ao aluno acompanhar o andamento de suas solicitações.

Selecione o tipo de requerimento que queira acompanhar.



Clique em Buscar.

Com o retorno da busca realizada, é possível verificar o andamento.




