Nova Área do Aluno
Manual de primeiro acesso e apresentação de novidades
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Apresentação

Olá aluno Unifacear!
Preparamos esse manual para auxiliar você com as
mudanças que realizamos na página “Área do Aluno”
visando melhorar a sua experiência em nosso site.
Caso você fique com alguma dúvida não respondida nesse
manual, entre em contato conosco através dos nossos canais
de relacionamento ou redes sociais disponíveis no site.

Um grande abraço e bons estudos!
Equipe Unifacear.
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Central do Aluno
O Central do Aluno e Acesso ao AVA agora é feito diretamente na
página da Área do Aluno, bastando clicar na imagem correspondente a
seção que você quer acessar, conforme a figura abaixo:

Importante: atualmente você pode acessar a “Central do Aluno”, “Ava
Graduação e Pós” e “Ava Extensão”, mas em breve acrescentaremos
novidades na Área do Aluno para facilitar a sua vida acadêmica.
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Área de Alertas
Fique sempre atento a Área de Alertas mostrada na imagem abaixo,
informaremos por esse local instabilidades no sistema, AVA em
manutenção, eventuais problemas na biblioteca, entre outros alertas.

Importante: os botões “Acesso ao AVA” e “Área do Aluno” serão
unificados e passarão a ser apenas “Área do Aluno | AVA”.
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Novo Menu
O antigo menu (figura 1) foi substituído por um menu superior exclusivo
da Área do Aluno (figura 2).
O novo menu superior é agrupado por categorias, facilitando o acesso aos
nossos Canais de Relacionamento, Documentação Legal, Editais, Grades,
Serviços e mais, conforme a imagem abaixo (figura 2):

Figura 1

Figura 2

Importante: tire alguns minutinhos para se familiarizar com o novo
menu, para que você possa encontrar facilmente seus links mais
utilizados das próximas vezes.
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Calendários
A seção “Calendários” permaneceu inalterada em relação ao antigo
layout, ou seja, para acessar o seu calendário basta clicar no campus, ou
categoria correspondente para acessar seu calendário completo!

Importante: caso esteja procurando a Grade Horária ou Grade de
Provas, basta acessar o a seção “Grades” no menu superior da “Área
do Aluno”.
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Tutoriais e Normas
para TCC
Os tutoriais que você precisa para acessar o AVA e a Biblioteca virtual,
perguntas frequentes e normas de TCC foram separados em cartões
individuais para facilitar o acesso. Conforme a imagem abaixo:

Importante: outros documentos como editais, CPA, Normas Internas,
Manual do Aluno e afins, podem ser encontrados no menu superior
da Área do Aluno!
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Notícias
Incluímos a seção “Notícias” no final da página da Área do Aluno para que
você fique por dentro os eventos e principais acontecimentos da Unifacear!
Siga-nos também nas redes sociais para acompanhar nossas promoções,
eventos e fotos de tudo que acontece em nossos 6 Campi!

Importante: na seção “Últimas Notícias” aparecem apenas as
últimas 3 notícias do site, caso queira acessar postagens mais
antigas, basta clicar no botão “Ver todas as notícias”
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Agradecimento
Gostaríamos de agradecer você aluno da Unifacear que sugeriu essas
mudanças na área do aluno e nos ajudar a melhorar a qualidade de
nossos produtos e serviços!

Acesse agora a nova Área do Aluno clicando no botão abaixo, e aproveite as
novidades que preparamos para você:

ACESSAR ÁREA DO ALUNO

https://www.unifacear.edu.br
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