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Olá, este é um manual prático e resumido para utilização ao Portal do
aluno, uma ferramenta acadêmica online de acompanhamento de diversos
itens para o aluno.
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1. ACESSANDO O PORTAL DO ALUNO

O link para acesso ao portal do aluno encontar-se no site da instituição
www.fcjp.edu.br, na aba superior conforme figura abaixo.

Ao acessar o Portal Acadêmico você terá duas opções:
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1ª – Acesso Interno: aqui você acessa o portal dentro das dependências da
FCJP, usando os laboratórios, bibliotecas e redes wi-fi fornecidas pela
instituição.
2ª – Acesso Externo: neste link você acessao portal quando estiver fora das
dependências da instituição, em casa, Lan House, Smartphone, etc...

Ao acessar de um smartphone ou tablet, a página terá seu tamanho
adaptado à dimensão do seu dispositivo, caso ele não exiba as guias “Acesso
Interno” e “Acesso Externo” imediatamente, clique em Portal do Aluno que será
aberto um sub-menu com os links opcionais para acesso ao portal.

OBS: O acesso de qualquer uma das opções ao portal do aluno acima
demonstrado possuem o mesmo fim.

2. O PORTAL DO ALUNO

Ao acessar o link corretamente, você será redirecionado para a página à
qual se destina exclusivamente ao portal do aluno, conforme figura abaixo, onde
você poderá acompanhar vários itens, como quadro de horário, suas notas e
faltas, conferir protocolos, responder avaliações instituicionais (CPA), alterar sua
senha e ter acesso aos comunicados da Coordenação de seu curso e/ou
Secretaria Acadêmica, tais itens serão descritos no conteúdo deste manual do
aluno. Para acessar clique em “Aluno”, conforme descrito abaixo.
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3. SEMESTRE LETIVO

O portal sempre irá deixar como selecionado por padrão o semestre
letivo atual, caso o aluno queira pesquisar em períodos anteriores ao vigente,
basta selecionar no campo “Semestre Letivo” que uma barra de rolagem irá
mostrar todos os outros semestres disponíveis no portal LS.
OBS: Acesse somente o período letivo em que cursou ou está cursando, caso
o sistema mostre mais periodos letivos aos quais o aluno não cursou, ao
acessar estes semestres implicará em dados errôneos e/ou inexistentes.

4. NOME DE USUÁRIO E SENHA
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O nome de usuário e senha do portal do aluno é gerado automaticamente no ato
de matrícula pela Secretaria Acadêmica. Por padrão a SENHA DE ACESSO é
123456, e o NOME DE USUÁRIO terá SEMPRE 06 (seis) dígitos, Ex: Usuário:
001234, Senha: 123456.
Caso ainda não tenha em mãos sua senha, ou tenha alterado e
posteriormente esquecido, poderá entrar em contato com a Secretaria
Acadêmica, ou diretamente com o setor de Tecnologia da Informação, para que
seja gerada uma nova senha ou alternada para a padrão, os dois setores estarão
à disposicão para ajudar os alunos caso necessite.

4. CONTEÚDO DO PORTAL DO ALUNO
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Dentro do ambiente, ao acessar cada um dos itens abaixo, o aluno deve voltar
acessando outro link, uma vez que o portal não conta com um botão de “voltar”,
o aluno terá à sua disposição os seguintes itens:

1. Quadro de Horários: Descreve especificadamente os horários e as
disciplinas ministradas em seus respectivos dias, cada campo de horário
contém as informações detalhadas, como: início e término do horário
(19:00-19:50), A sigla do curso (Ex.: P-ADM1NA), o código do curso (0110) e a nomenclatura da disciplina (Ex.:Matemática Financeira)

Manual do Aluno – Portal LS Educação

2. Notas e Faltas: Neste campo o aluno terá acesso às notas e faltas
relativas ao semestre letivo que estiver cursando. No centro irá aparecer
o curso, ao clicar neste aparecerá a descrição completa das disciplinas
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em curso (ou cursadas), e suas respectivas faltas e notas no semestre
pesquisado. Caso suas notas não estejam lançadas, o aluno deve conferir
o Calendário Acadêmico, disposto no site da instituição. Caso esteja
visualizando este manual em forma impressa, para acessar o Calendário
você deve acessar o site: www.fcjp.edu.br. Para quem estiver
visualizando este manual em forma digital (PDF) e que esteja online,
você pode acessá-lo diretamente através do link, e a seguir clique para
permitir que o leitor de PDF acesse: Calendário Acadêmico FCJP.
3. Protocolos: Aqui você consegue acompanhar todo o processo do
protocolo solicitado e cadastrado dentro da institituição , para consultar a
movimentanção e o status do protocolo dentro da instituição o aluno
deverá ter em mãos o número para acompanhamento.
4. Avaliação Institucional: A avaliação institucional, é um processo
permanente, e tem como principal função inventariar, harmonizar,
tranquilizar, apoiar, orientar, reforçar e corrigir os aspectos avaliados. Ela
é incorporada no ato do ensino e integrada na ação de formação,
caracterizando-se como um importante instrumento de melhoria da
qualidade do ensino na medida em que permite a identificação de
problemas. O educador é informado sobre o desenvolvimento da
aprendizagem e o educando sobre os seus sucessos e suas dificuldades.
5. Alterar Senha: O aluno pode alterar a senha
6. Comunicados: aqui registra-se todos os comunicados a serem feitos
pela instituição com o aluno, também podem ser inseridos pela
coordenação e Secretaria Acadêmica.
7. Sair: recomenda-se sair após o acesso ao portal do aluno

CRÉDITOS E INFORMAÇÕES
O conteúdo disponibilizado neste manual foi confeccionado pelo Departamento
de T.I.– Tecnologia da Informação- da Faculdade Cidade de João Pinheiro.
Dúvidas, informações, explicações ou temas e tópicos que não foram abrangidos
nesta manual, podem ser obtidos através do telefone: (38) 3561-3900 ou pelo email: ti@fcjp.edu.br.

