
GUIA RÁPIDO EAD



Bem-vindo(a)!
Este guia foi desenvolvido com o intuito de trazer a você, estudante, 
conceitos que fazem parte do dia a dia de um acadêmico, com foco 
principalmente na educação a distância.

O objetivo é facilitar o entendimento do modelo EAD da FUCAP, bem como 
auxiliar na organização do seu estudo, na resolução de suas dúvidas, na 
autoaprendizagem e, por fim, orientá-lo sobre algumas técnicas de 
autoestudo.

Esperamos que você consiga atingir seus objetivos, seguindo os caminhos 
traçados neste guia, e que ao final perceba o quanto valeu seu esforço na 
superação em busca de crescimento pessoal e profissional.

Bons estudos e sucesso em sua trajetória. Conte conosco!



APRESENTAÇÃO DO UNIMESTRE
Esse manual é referente ao Sistema Unimestre (ambiente acadêmico) totalmente 
dedicado á sua vida acadêmica, nele você pode conferir  Datas/Encontros, 
Conteúdos, Notas, Requerimentos, Financeiro, Mural de avisos... O sistema 
UNIMESTRE é aonde você poderá ver quando ocorrerá suas avaliações, 
poderá checar suas notas, requerimentos, documentos e entre diversas 
ações presentes.

Além disso, no UNIMESTRE, você receberá avisos dos professores e da 
secretaria com relação a avaliações, bolsas de estudo, feriados ou avisos 
repentinos.

Para acessar, basta entrar no site: fucap.edu.br, e clicar em “Minha 
Fucap”, na parte superior da tela. Depois, basta digitar seu código e 
matrícula e sua senha.

Passo 1: Acesse o Portal da Fucap em www.fucap.edu.br e clique em Minha 
Fucap, conforme figura abaixo



● Passo 2: Após, acessar o Portal clique em Minha FUCAP, 
que automaticamente abrirá uma nova janela para o 
Sistema Unimestre. Informe seu Usuário e Senha, e clique 
em entrar. 

Passo 3: A tela abaixo é a página inicial do 
Sistema Unimestre (ambiente acadêmico)

recados notificações



} Passo 4: Menu Acadêmico

Seu calendário de avisos 
sobre avaliações



Requerimentos: Solicitação de disciplinas, Provas de 2ª Chamada, Colação de Grau...

Financeiro: Boletos e Pendências

Notas e Frequências: Acompanhamento de 
desempenho

Atividades Complementares: Anexe 
aqui o seu certificado

Avaliações: Avaliação Institucional

Acesso aplicativo móvel: Acessar Unimestre pelo 
Celular

Documentos: Documentação do acadêmico 

Rematrícula On-Line: Para realizar sua rematrícula

Biblioteca FUCAP: Acesso ao acervo de livros da FUCAP



DOCUMENTOS ACADÊMICOS

Passo 1: Ao entrar no site da FUCAP: https://www.fucap.edu.br/wp/. Clique na aba “ Serviços “.

https://www.fucap.edu.br/wp/


Passo 2: Clique em “ Documentos Acadêmicos “

DOCUMENTOS ACADÊMICOS



Passo 3: Acesse com seu login e senha

PARA IMPRESSÃO DE 
DOCUMENTOS

Passo 4: Selecione o documento que deseja imprimir



AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM - AVA

MOMENTO PRESENCIAL COM OS ALUNOS

BEM-VINDOS!



A instituição utiliza uma excelente ferramenta de Ambiente Virtual de Aprendizagem: os conteúdos de 
alta qualidade desenvolvidos pela Sagah Educação e a plataforma Blackboard (ou outra).

PARA ACESSAR O AVA
Ex.: Pelo site da faculdade, Portal do Aluno  (opção AVA).
Pode ser acessado também diretamente pelo endereço: 
https://sagah.blackboard.com/webapps/login/ 

Usuário: Código da matrícula

Senha 
inicial: 12345

 



CÓDIGO DE MATRÍCULA

SENHA: 12345 



Acompanhe aqui os avisos 
importantes do AVA

Veja aqui suas notas obtidas nas provas e 
atividades

Acompanhe aqui as disciplinas 
que você está matriculado (a)

exemplo



Apresentação da Disciplina

Cronograma dos encontros da 
disciplina em andamento.



Conteúdo da Disciplina

Nesta guia encontram-se as 
(Unidades de Aprendizagem - 
UAs)



Módulo 1: Neste módulo você fara a sua 
primeira avaliação (DESAFIO).

No ultimo tópico da Módulo 1 você fará sua 
primeira avaliação (DESAFIO) sendo uma questão 
discursiva



Trata-se de uma atividade que irá 
propor a solução para algum problema, 
que você acadêmico irá enfrentar ao 
longo de sua carreira profissional. 

Arraste para baixo para responder o 
Desafio

Feedback da aula



Módulo 2: Neste módulo você fará sua segunda 
avaliação (Prova de 05 questões).

Aqui você fará sua segunda avaliação, 
sendo de 05 questões objetivas



Módulo 3: Nesta unidade você fará a 
avaliação III e atividade IV.

Avaliação Presencial: Objetiva com 
10 questões

Avaliação Presencial: Discursiva com 
1 questão



Minhas Notas

Clicando neste campo, você terá acesso 
as notas obtidas nas atividades.



Leitura do Livro Didático

Cada unidade de aprendizagem apresenta um livro 
didático.



Leitura do Livro Didático

Arraste essa barra de 
rolagem para baixo 
para abrir o livro 
didático.

Clicando aqui dará acesso 
ao conteúdo do livro 
didático.
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Dica do Professor3

Acesse a dica do professor como forma de 
complementar seus estudos



Na Prática4



Saiba +5
Este item trás o material complementar das unidades 
de aprendizagem, pode apresentar artigos científicos, 
portais e obras publicadas.



(48) 98835-9085

secretariaead@fucap.edu.br


