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Introdução

     O presente manual é um informativo a respeito do uso do site
e da sala de aula.
     
   As principais ferramentas serão explicadas e demonstradas para
um melhor uso por parte do aluno.
     
    Todo o conteúdo aqui apresentado tem unicamente o fim didático,
para um melhor uso da plataforma Educamais.



Tela de início
A tela inicial tem

informações a respeito da
plataforma e mostra a

página geral.

Comece por aqui!

Nessa tela é mostrado
perguntas gerais para ajudar

no seu contato com a
plataforma. 

Início



Nessa sessão, é encontrado botões com duvidas comuns a respeito de
pontos específicos que podem gerar estranheza ou conflito com o
aluno. 

Questões



Sala de aula: O quadro a seguir demonstra o percentual de conclusão do conteúdo
por parte do aluno. (ficando verde e enchendo a barrinha)

Acadêmico



Demonstrativo das telas
de Prova e TCC; página
de acesso com os status
para uso e abordagem.

 

Prova e TCC



Na área de perfil, é possivel ter
acesso ao curso adquirido, os
dados do aluno, alteração de

senhas, acesso aos documentos,
o contrato, as políticas de

privacidade e as informações
gerais referentes ao aluno.

Perfil



Documentos

Política de Privacidade



A biblioteca Educamais é equipada com um acervo gigante e ainda conta com outros portais
nacionais e internacionais para um acesso completo aos conteudos necessarios para uma
formação plena.

Biblioteca



A aba de contratos é
onde o aluno pode

acessar os contratos de
adesão, os contatos

com a universidade e a
parte jurídica

contratual.

Contratos



Os tickets, tem como função mediar o contato entre o aluno e a instituição de ensino;
todo auxilio vem por meio dos tickets e emails sendo essa uma ferramenta necessária ao

aluno em qualquer circunstância, resolvendo problemas de qualquer natureza que o
aluno possa ter.

Tickets e Requerimentos



Nessa tela é possível informar o assunto e incluir
mais detalhes a respeito do tema tratado.

 
De modo semelhante funcionam as tutorias e

requerimentos. 

Os requerimentos em si, tem carater de
análise documental, analisando estágios e

TCC's.

 
 



Ressalvas
     O presente manual, é um informativo a respeito das principais
funções da sala de aula do aluno, alguns detalhes foram omitidos,

mas de maneira geral com as informações contidas nesse manual é
possível fazer um bom uso da infraestrutura do nosso site e estudar

de maneira plena.

Para informações adicionais, contatar-nos por meio de tickets e
emails, ou até mesmo pelas nossas redes sociais e ficaremos muito

felizes em sanar quaisquer duvidas e problemas.

+55 11 97166-1018 unimaiseducamais


