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Manual do Aluno

Caro(a) aluno(a),

É com muita satisfação que o(a) recebemos na Unigranrio. Você fez a escolha certa! A partir de 
agora, você faz parte de uma instituição que está classificada entre as melhores universidades 
pelo MEC e que, há mais de 40 anos, investe em ensino diferenciado. Nossa prioridade é a busca 
pela excelência acadêmica, além da difusão do conhecimento a um número cada vez maior de 
estudantes, propiciando ao estado do Rio de Janeiro mais oportunidades de desenvolvimento 
social e humano. 

Para tanto, contamos com um corpo docente qualificado, formado em sua maioria por mestres, 
doutores e profissionais com experiência no mercado de trabalho, que orientam pesquisas e 
programas de extensão. Com uma metodologia moderna de ensino, a Unigranrio dispõe de 
laboratórios multidisciplinares, além de possuir uma ampla rede de salas de aula, bibliotecas, 
ambulatórios e espaços específicos para o aprendizado. Você terá, também, uma conta Google 
para comunicação e colaboração integradas, por meio de serviços como e-mail, agenda e bate-
papo e o acesso ao Portal Unigranrio, com diversos serviços e facilidades. 

Utilizando os conhecimentos já adquiridos em sala de aula, nossos alunos são incentivados a aplicar 
na prática tudo o que aprendem. A Trabalhabilidade é um diferencial da Unigranrio, que busca o 
desenvolvimento de competências que apresentem real valor no mundo do trabalho, levando 
o aluno a assumir a responsabilidade por gerenciar o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento 
permanente, elevando suas oportunidades de melhoria de qualidade de vida. 

É por meio de seu projeto educacional interdisciplinar que a Unigranrio procura agregar recursos 
e talentos para formar profissionais-cidadãos capazes de contribuir para a melhoria da qualidade 
de vida da população. 

A Unigranrio acredita que a educação faz a diferença, e que educar é muito mais que preparar 
para o mercado de trabalho; é conscientizar os alunos de seu papel de agentes transformadores 
da sociedade. É ir além da sala de aula.

Seja bem-vindo(a)!

Universidade Unigranrio
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Elaboramos o Manual do Aluno especialmente para você, que agora faz parte da Unigranrio. 
Aqui, você encontrará algumas orientações que poderão esclarecer muitas das suas dúvidas. 
Leia com atenção. 
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A Unigranrio

A história da Unigranrio começou em 1970, ano em que o professor José de Souza Herdy criou 
a Associação Fluminense de Educação (AFE), entidade mantenedora das então Faculdades 
Unidas Grande Rio. Em 1972, foram implantados os primeiros cursos superiores – Ciências 
Contábeis e Administração. Os cursos de Pedagogia e Letras começaram a funcionar no ano 
seguinte, sendo criado, em 1974, o Centro Educacional de Duque de Caxias (CEDUC) para 
atuar como Colégio de Aplicação. 

A década de 1980 registrou a criação dos primeiros cursos da área de Saúde – Odontologia, 
Enfermagem e Farmácia –, seguidos dos cursos de Ciências Biológicas, Matemática e Química. 

O ato de reconhecimento da Universidade do Grande Rio Prof. José de Souza Herdy – Unigranrio 
se deu pela Portaria Ministerial nº 940, publicada no D.O.U. de 17 de junho de 1994, tendo sido 
criados os cursos de Direito, Informática e Secretariado Executivo. Em 1995, vieram integrar este 
elenco o curso de Medicina Veterinária e a habilitação Português-Espanhol do curso de Letras. 

Os anos 1990 registraram a criação dos cursos de Medicina e Fisioterapia, que vieram enriquecer 
a área da saúde. No primeiro semestre de 2000, a Unigranrio lançou o curso de Educação Física. 
Em 2003, criou o curso de Bacharelado em Serviço Social e inúmeros cursos superiores de 
tecnologia. Já no primeiro semestre de 2004, iniciaram-se os cursos de Bacharelado em Nutrição, 
Licenciatura em Educação Artística (Artes Visuais) e Licenciatura em História. 

A Universidade Unigranrio oferece: 

• Cursos de Graduação; 
• Graduação Tecnológica; 
• Extensão, Atualização; 
• Pós-Graduação; 
• Mestrado e Doutorado nas diversas áreas do conhecimento. 

Como diferencial e com a finalidade de formar profissionais competentes, críticos, inovadores; e 
com capacidade de aprendizagem ao longo da vida e aptos a atuarem no mercado de trabalho 
contemporâneo e em permanente transformação, em 2014, a Unigranrio credenciou cursos na 
modalidade EaD, por meio da Portaria Ministerial nº 159, de 19 de fevereiro de 2014. 

Tendo como prioridade, propiciar conhecimento a um número cada vez maior de estudantes, 
são oferecidos, mais de 40 polos e 13 cursos na modalidade EaD (Administração, Pedagogia, 
CST Recursos Humanos, Teologia, CST Marketing, CST Logística, CST Gestão Financeira, Ciências 
Contábeis, Engenharia de Produção, CST Redes de Computadores, CST Processos Gerenciais, 
CST Gestão Ambiental, CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas). 

Caso precise de mais informações sobre o seu polo, curso ou serviços acadêmicos e financeiros, 
acesse o site unigranrio.com.br/ead, clique na aba Unidades, e encontre o telefone do polo em 
que você está inscrito.
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Campus I – Duque de Caxias

Rua Prof. José de Souza Herdy, 1.160 

25 de Agosto – Duque de Caxias – RJ

Tel.: (21) 2672-7777 

• CEP: 25071-202

Campus II – Rio de Janeiro – Lapa

Rua da Lapa, 86

Centro – Rio de Janeiro – RJ

Tels.: (21) 2531-8712 / 2531-8688 

• CEP: 20021-180

Campus III – Silva Jardim

Rod. BR 101, km 244 

Imbaú – Silva Jardim – RJ

Tels.: (22) 2668-8052 / 2668-8058 

• CEP: 28820-000

Campus IV – Magé

Rua Coronel João Valério, 654

Centro - Magé - RJ

Tel.: (21) 3219-4040   

• CEP: 25900-097

Campus V – São João de Meriti

Rua da Matriz, 204 

Centro – São João de Meriti – RJ 

• CEP: 25520-640

Campus VII – Macaé

Av. Nossa Senhora da Glória, 845 

Praia Campista – Macaé – RJ

• CEP: 27920-390

Campus VII - Unidade Nova Iguaçu

Av. Dr. Mario Guimarães, 894 

Nova Iguaçu – RJ

Tel.: (21) 2668-0158

• CEP: 26255-230

Unidade Barra da Tijuca 

Av. Ayrton Senna, 3.383 – Bl. 2 

Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ 

Tels.: (21) 3329-2005

• CEP: 22775-002

Unidade Carioca Shopping

Av. Vicente de Carvalho, 909

Vicente de Carvalho – Rio de Janeiro – RJ

Tels.: (21) 3688-2414 / 3688-2413 

• CEP: 21210-002

Unidade Santa Cruz da Serra

Rua Rio Grande do Norte, 9

Santa Cruz da Serra – Duque de Caxias – RJ

Tel.: (21) 3658-6890 

• CEP: 25255-030

Conheça os principais campi e unidades da Unigranrio:
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Sobre o Portal Unigranrio

O que é o Portal Unigranrio?

Para facilitar a vida do aluno, a Unigranrio disponibiliza, na internet, seu Portal com vários serviços 
on-line, que podem ser acessados do seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Você poderá 
fazer diversas consultas, como notas, número de faltas, extratos acadêmico e financeiro, boleto, 
material de aula, horários de aulas, programas do curso e datas de avaliações, além de acessar a 
Biblioteca on-line, a Secretaria on-line e o UniRelacionamento. 

O primeiro acesso é simples. Basta seguir as orientações abaixo:

• Endereço do Portal: www.unigranrio.br;
• Ao lado direito da tela, clique no link "Acesse o Portal"; 
• Vá até o final da tela, em 1º acesso, e clique no botão "Cadastre-se";
• Leia as condições de uso dos serviços do Portal Unigranrio e clique no botão "Eu Aceito"; 
• Insira seu número de matrícula*, CPF e data de nascimento; 
• Defina uma senha de acesso – que deve possuir entre 6 e 12 caracteres –, clique no botão 

"Continuar", e você poderá utilizar o Portal normalmente. 

*O número da sua matrícula não é o número de inscrição do vestibular. 

Como identificar seu número de matrícula e o código de seu curso
O documento Confirmação de matrícula, impresso na segunda fase da matrícula por meio do 
Portal Unigranrio (www.unigranrio.br), apresenta o número do seu curso, o código da sua matrícula 
e as disciplinas. 

O que é o UniRelacionamento?
O UniRelacionamento é a área de relacionamento do aluno com a Unigranrio, criada para garantir 
uma experiência positiva entre o aluno e a universidade, em que o aluno tem, à sua disposição, os 
seguintes canais de atendimento:

1. Central de Relacionamento: Por meio do número (21) 3219-4040, o aluno tem, à sua 
disposição, uma central que funciona de segunda a sábado, para informações, solicitações, 
serviços, reclamações e elogios. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8h 
às 21h, e aos sábados, das 8h às 13h. 

2. Sistema UniAtendimento: Dentro do portal do aluno, existe o sistema UniAtendimento, 
que traz a conveniência de ser acessado do seu computador pessoal, tablet e smartphone, 
para que você possa solicitar serviços, como: parcelamento de débito, trancamento, 
cancelamento e reabertura de matrícula, entre outros. Além disso, existe a possibilidade 
de registrar sugestões, elogios e reclamações. 
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Para acessar, entre no Portal do Aluno. 

Em seguida, digite a matrícula e a senha.

Confirme os seus dados.
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3. Posso Ajudar: Além da central de relacionamento para dúvidas e informações, existe, dentro 
do site da Unigranrio, a facilidade do canal “Posso Ajudar”. 

Acessando o Sistema UniAtendimento da Unigranrio
Para utilizar o Sistema Uniatendimento, basta clicar no ícone presente no Portal do Aluno.
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Como requerer documentos acadêmicos?
Para solicitar declarações, minuta de convênio e termos de compromisso de estágio, históricos, 
certidões e diplomas, acesse o Sistema UniAtendimento e registre a solicitação do serviço 
desejado. Se houver taxa, você deverá emitir o boleto, efetuar o pagamento e aguardar o prazo 
de despacho indicado para o serviço solicitado. Alguns documentos são gratuitos (vide Cesta de 
Serviços) e poderão ser impressos no ato da solicitação. 

Qual é o prazo de entrega de documentos acadêmicos?
Os prazos de entrega e liberação dos documentos variam de acordo com a especificação. Para 
identificar os prazos de entrega e valores a pagar, basta verificar no próprio serviço a ser solicitado 
pelo Portal ou por meio da Central de Relacionamento. A maioria dos documentos pode ser 
impressa por meio do próprio Portal, porém, em virtude da complexidade característica de alguns 
documentos, poderá haver a necessidade de retirada no seu polo. 

Como atualizar os dados cadastrais?
Caso você mude de telefone ou de e-mail, acesse o Portal, para efetuar o ajuste. No menu 
Serviços, escolha a opção Atualizar Dados Pessoais e faça as alterações desejadas. Se você 
trocar do endereço, além da alteração no Portal, será necessário também entregar uma cópia de 
comprovante de residência no seu polo. Para alteração do seu nome, basta dirigir-se ao seu polo 
e entregar uma cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento.

Para outras alterações, consulte o procedimento na Central de Relacionamento, por meio do 
número (21) 3219-4040.

O que é Cesta de Serviços?
Este é mais um facilitador do UniRelacionamento. Entre as solicitações de serviços disponíveis 
no UniAtendimento, você poderá solicitar até 3 (três) documentos Acadêmicos e 3 (três) 
documentos Financeiros por semestre, sem nenhum custo. E, com a facilidade da assinatura 
digital, ainda poderá fazer sua solicitação e imprimir seu documento de imediato em qualquer 
lugar, sem a necessidade de comparecer ao polo para realizar o pagamento e a retirada do 
documento.

Para que você possa contar com mais esta facilidade, basta estar com a sua matrícula regularizada.

Como verificar suas notas no Portal Acadêmico?
As notas de todos os instrumentos ficam disponíveis para o aluno no Portal da Unigranrio, assim 
como a regra de cálculo, sendo atribuição exclusiva do professor a publicação das notas, a revisão 
das provas e os processos de acompanhamento especial.

Para acessar, basta clicar no ícone Notas , localizado na página inicial do portal do aluno.
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O que é a Educação a Distância (EaD)? O que 
Saber como Aluno EaD?

De forma simples, a EaD pode ser entendida como uma modalidade de ensino mediada pela 
tecnologia, na qual professor e alunos estão geograficamente e/ou temporalmente distantes.

Pensa-se que a EaD é algo novo, que surgiu com o avanço da internet e dos computadores, mas 
a história não é bem assim. O surgimento da EaD ainda é um pouco controverso, mas sabemos 
que remonta há muito tempo e que já se transformou por diversas vezes, por meio das mudanças 
tecnológicas ocorridas.

Podemos afirmar que a primeira forma de EaD surgiu por meio de cartas; depois o rádio; e em 
seguida, a televisão. Atualmente, com os avanços da ciência e da tecnologia, somados à globalização, 
temos um cenário cada vez mais tecnológico, quando falamos de EaD. Essa modalidade ganha, 
cada vez mais, uma ampla utilização desses recursos nas mais variadas áreas de conhecimento e 
setores da economia. 

Com isso, a EaD, que antes utilizava-se de material impresso, rádio e televisão, hoje, não pode ser 
pensada sem o uso das tecnologias da informação e comunicação. Estas trouxeram uma maior 
agilidade e dinamicidade na troca de informações e possibilitaram novas formas de interação, diversas 
delas presentes em outras formas de EaD, como em vídeos, chats, wikis e fóruns de discussões.

Dessa forma, a EaD, hoje, se dá, principalmente, pelo meio on-line, normalmente em um ambiente 
virtual de aprendizagem, em que se centraliza a distribuição de conteúdos e ferramentas 
comunicacionais necessários para o processo de ensino-aprendizagem, mediados por um 
professor-tutor.

A comunicação pode ser de forma síncrona, em webconferências e chats, ou assíncrona, por meio 
de vídeos gravados, fóruns de discussão etc.

O conteúdo pode ser direcionado por meio de livros (impressos ou digitais), vídeos, materiais 
interativos etc.

Vemos, assim, que a EaD dinamiza o processo de ensino-aprendizagem, flexibilizando questões 
relativas ao espaço e tempo, que, atualmente, representam, tanto em grandes cidades quanto em 
pequenas, barreiras de acesso ao ensino na modalidade presencial.

Com isso, a EaD ganha cada vez mais espaço e força, tanto na educação corporativa quanto no 
ensino universitário.

Quais as Vantagens da EaD?

Para quem vive na correria das grandes cidades, a EaD é uma forma de fugir dos engarrafamentos. Para 
quem vive no interior, ela possibilita o acesso a universidades de renome sem grandes deslocamentos. 
Com isso, ganha-se em tempo e custo, já que o processo de ensino é flexível em tempo e espaço.

Além disso, a lei resguarda, que não haja distinção entre quem possui um diploma de EaD e quem 
possui diploma de ensino presencial.
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Por que Estudar na EaD da Unigranrio?

Somos uma instituição de referência, com 47 anos de uma sólida história, e que tem como lema, 
que a educação pode ir além da sala de aula.

A EaD da Unigranrio tem o aluno como o centro do processo. Sempre buscamos o que há de 
melhor e mais avançado em termos de tecnologia, sempre aprimorando o modelo pedagógico 
de ensino, com uma base de professores-tutores capacitados e de formação adequada (todos 
são especialistas, mestres e/ou doutores), conteúdos e atividades práticas atualizados e em 
consonância com o mercado de trabalho.

Utilizamos o melhor ambiente virtual de aprendizagem do mundo, o BlackBoard, usado por mais 
de 2.800 universidades, entre as melhores do mundo, como Harvard, Michigan, Oxford e MIT.

Além disso, a Unigranrio trabalha todas as modalidades de ensino sem distinção. Assim, alunos da 
EaD podem transitar para o presencial ou semipresencial sem prejuízo das disciplinas cursadas. 
Isso porque tanto as matrizes curriculares, quanto os planos de ensino são iguais, apenas a 
metodologia de ensino é diferente.

A EaD da Unigranrio também conta com uma ampla rede de polos de apoio, distribuídos 
estrategicamente pelo estado do Rio de Janeiro.

Como Ter Sucesso na EaD?

Primeiramente, alertamos que a EaD flexibiliza o tempo, mas não resolve a falta dele. Ou seja, 
para ter sucesso nas disciplinas, você precisará organizar uma agenda de estudos.

Dessa forma, o aluno EaD precisa de:

Organização: Prepare o seu tempo de estudo sempre alinhado ao calendário de atividades 
propostas, estabelecendo um cronograma e metas. Além disso, é importante ter um espaço 
arrumado para o estudo, sem distrações, barulho etc.

Disciplina: É importante respeitar o tempo planejado para estudar e realizar as atividades propostas. 

Foco: Na hora planejada para estudar, mantenha o foco; não se disperse com o celular, sites 
paralelos etc.

Netiqueta

Sermos educados uns com os outros é tarefa que depende de cada um de nós, a fim de que 
vivamos em um ambiente respeitoso e estabeleçamos relações sociais pacíficas. E na internet isso 
não poderia ser diferente. 

A Netiqueta existe para nos mostrar as normas e as condutas que devem ser utilizadas no dia a dia, de 
modo que possamos conduzir melhor as interações na internet, tendo em vista o respeito ao próximo.
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Fique atento às orientações a seguir, pois elas o auxiliarão a manter uma boa relação no AVA.

1. Seja educado 
Não é porque você está em um ambiente virtual que você pode ser mal-educado. Cumprimente 
sempre as pessoas com as quais irá conversar, antes de começar o assunto em questão. 

2. Evite escrever em “caixa alta” 
Na internet, quando se escreve algo em “caixa alta”, significa que você está gritando. 

3. Atenção na ortografia 
As pessoas conhecerão você apenas pela sua escrita. Então, cuide das correções ortográfica 
e gramatical. É desagradável receber uma mensagem cheia de erros ortográficos.

4. Evite palavrões e gírias  
Sempre se expresse de forma clara e simples, com uma linguagem culta. 

5. Tenha cuidado ao expor suas opiniões, especialmente sobre assuntos polêmicos 
Diferentemente de uma discussão ao vivo, suas palavras serão registradas e ficarão 
arquivadas em uma nuvem. Por isso, lembre-se de que o respeito é fundamental para o 
sucesso de uma discussão. 

6. Use os emoticons moderadamente 
Diferentemente de uma conversa ao vivo, em que conseguimos perceber se a pessoa está 
brincando, se está feliz ou brava, no mundo virtual, não conseguimos perceber. E é para isso 
que os emoticons existem: para expressar as nossas emoções! 

7. Evite postagens muito longas 
Além de serem cansativas, não há motivo para usar 200 linhas em algo que poderia ser 
sintetizado em apenas 5. Lembre-se: seja claro e objetivo, sendo sempre fiel à ideia principal 
da sua postagem. 

8. Sempre escreva o título do e-mail de forma breve 
Seja o mais sucinto possível no envio de um e-mail; coloque o título do e-mail de forma objetiva. 

E lembre-se: apesar de compartilhar um ambiente apenas de forma virtual, ninguém é obrigado a 
ver e suportar ofensas e falta de educação.

Metodologia

O Curso Superior na modalidade de Educação a Distância (EaD) adota uma metodologia coerente 
com os princípios que regem a filosofia da Unigranrio, fundamentada em pressupostos teóricos 
que favorecem a formação do indivíduo reflexivo, crítico, ético, participativo e motivado para as 
atividades de pesquisa e de extensão. Nesse sentido, o curso na modalidade EaD encontra-se 
organizado em disciplinas que serão oferecidas, semestralmente.

Momentos Presenciais
Os momentos presenciais são organizados da seguinte forma: 
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• Aula Inaugural: Visa fornecer as orientações sobre a disciplina, tais como: Plano de Ensino, 
utilização do material impresso, do Ambiente Virtual de Aprendizagem e das ferramentas da 
Web.

• Encontros Presencias: Tem o intuito de garantir o sentimento de ser integrante de um grupo 
com interesses comuns; trocar experiências profissionais e de vida; discutir temáticas atuais 
ligadas ao conteúdo; oportunizar estudos de casos interdisciplinares; orientar trabalhos e 
processos avaliativos; construir e ampliar o conhecimento acadêmico, com base em reflexões 
e discussões com os professores, tutores e colegas, estreitando os laços com a instituição.

• Avaliações: Conforme o decreto nº 5.622, art 4º, as avaliações devem ser presenciais e as 
datas constam no plano de ensino da disciplina e são divulgadas pelos tutores. Logo, sua 
disciplina será avaliada por meio de prova presencial, testes on-line e atividades pontuadas, 
que serão orientadas pelo seu tutor.

O que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)?

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) adotado pela Unigranrio é o BlackBoard, plataforma 
desenvolvida e utilizada pelas melhores universidades do mundo. Nesse ambiente, as disciplinas 
são disponibilizadas por meio de uma sala de aula virtual, na qual os estudantes têm acesso a 
recursos e ferramentas para estudar de forma interativa e colaborativa. 

No início de cada período letivo, são publicados, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, 
o calendário para realização das atividades on-line de cada disciplina e os seus respectivos 
critérios de avaliação. 

Os professores on-line possuem 48h úteis para o esclarecimento de dúvidas apresentadas pelos 
alunos em relação às atividades realizadas, e um prazo máximo de cinco dias úteis para a correção, 
a partir da data em que as atividades foram postadas no ambiente pelo aluno. 

As atividades on-line previstas no curso são realizadas utilizando as principais funcionalidades do 
ambiente, a fim de possibilitar a interação, o acompanhamento e controle dos alunos. 

O ambiente virtual permite o acesso a conteúdos em diferentes formatos (materiais didáticos e 
atividades de aprendizagem), a interação e troca de informações entre os participantes envolvidos 
no processo de ensino-aprendizagem (alunos, professores, tutores e monitores), bem como a 
consulta a relatórios diversos (notas, acessos etc.). 

Quais são as Principais Ferramentas Didáticas  
On-line que Você Poderá Utilizar no Ava?

Materiais Didáticos - Os materiais didáticos desempenham uma função determinante em relação 
aos resultados educacionais que se pretende alcançar. Esse material é especialmente elaborado 
para apoiar a construção do conhecimento e mediar a interação entre alunos e professores. 
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Na modalidade a distância, cada aluno é, em grande parte, responsável pelo seu próprio aprendizado 
e, para exercer adequadamente essa responsabilidade, deve dispor de materiais didáticos que 
sejam desenvolvidos em linguagem própria para EaD e estejam voltados para a dialogicidade e 
construção autônoma do conhecimento, com orientação pedagógica específica. 

A qualidade dos materiais elaborados pela equipe da Unigranrio favorece o desenvolvimento do 
conhecimento interdisciplinar e a criatividade dos alunos.

Roteiro de Estudos - Trata-se dos conteúdos digitais, produzidos em HTML, que têm a função 
de ser “guia de estudo” para o aluno, uma vez que apresenta os conteúdos, traz destaques 
visuais dos pontos importantes (Saiba Mais, Atenção, Dica etc.), exercícios, atividades práticas 
e links para materiais adicionais (vídeos, artigos na internet, outros livros disponíveis na 
Biblioteca Virtual etc.). 

Os roteiros de estudos são desenvolvidos em linguagem dialogada, seguindo os princípios básicos 
de utilização das mídias eletrônicas, em que os conhecimentos são separados e organizados 
em unidades, além de serem utilizados os recursos de interatividade, imagens, animações e 
hipertextos, a fim de tornar a aprendizagem diversificada, atraente e dinâmica. 

O uso desses recursos permite alternar os momentos e recursos de aprendizagem, passando 
da apresentação de ideias, para a ilustração dinâmica dos conceitos, ou para a pesquisa em 
tempo real de temas específicos, ou, ainda, para a troca de experiências e informações entre 
os alunos.

Biblioteca Virtual - A biblioteca virtual possui mais de 16 mil livros e pode ser acessada por meio 
do Portal do Aluno ou no próprio AVA. Nela, estão disponibilizados diversos títulos de livros das 
editoras contratadas, que poderão ser usados como livros didáticos das disciplinas. No Roteiro 
de Estudos, o aluno encontrará um guia de orientações sobre como acessá-la e realizar os seus 
estudos nos livros disponíveis. 

Vídeoaula - Aulas ao vivo e gravadas com roteiro elaborado pelo autor e produzidas pela equipe 
da Unigranrio, com conteúdos relevantes para uma aprendizagem dinâmica.

Materiais Complementares - Materiais de aprofundamento dos temas abordados nas unidades 
da disciplina, disponibilizados na pasta "Midiateca". 

Interatividade - Por meio dos recursos do ambiente virtual, o aluno pode se comunicar com 
os integrantes da sua turma, agendando encontros pelo "chat" ou por e-mail. Além disso, no 
ambiente, o aluno pode acessar os fóruns de dúvidas, para pedir ajuda ao seu tutor ou monitor. 

O objetivo do Ambiente Virtual de Aprendizagem é proporcionar a dinamização das disciplinas, 
a colaboração e interação entre elas e sua contextualização no processo de aprendizagem, 
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disponibilizando ainda, diversas ferramentas que favorecem a comunicação entre tutor/aluno, 
aluno/tutor, aluno/aluno e aluno/NEaD. 

Além disso, a plataforma disponibiliza o aplicativo “BbStudent”, que pode ser baixado em quaisquer 
dispositivos móveis Android ou IOS.

Como acessar o AVA?

Para ter acesso ao AVA, você poderá logar-se no Portal da Unigranrio, com a matrícula e senha. 
Já no Portal, deverá procurar pelo link “Acessar Ambiente Virtual de Aprendizagem”:

Você também poderá ter acesso ao AVA, logando-se diretamente pelo link: www.unigranrio.com.br/ead, 
digitando o número da sua matrícula em “usuário”, e o seu CPF em “senha”, conforme a imagem 
abaixo:
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Como alterar suas configurações iniciais?
A imagem abaixo mostra a página inicial do AVA comum a todos os alunos. Nela, aparecerão todas 
as disciplinas em que você está matriculado, assim como as disciplinas dos semestres anteriores. 
Além disso, você poderá configurar suas informações pessoais e se manter informado por meio do 
módulo “Os Meus Avisos”. Lá constarão os avisos das disciplinas enviados nos últimos dias. 

Em “Informações Pessoais”, é aconselhável que você altere a sua senha, insira uma foto de 
rosto e verifique se todos os seus dados cadastrais, incluindo o seu endereço de e-mail, estão 
registrados corretamente. 

• Editar Informações Pessoais – Confira seu nome e seu e-mail. Se desejar, você poderá incluir 
o seu telefone também. 
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• Alterar Senha – Altere sua senha logo após realizar o primeiro acesso. Ela será utilizada no 
acesso ao AVA diretamente pelo site. 

• Personalizar Minhas Configurações – Nesse espaço, é importante que você adicione uma 
foto de rosto, para que seus colegas e tutores te reconheçam. 

• Alterar Configurações Pessoais – Nessa opção, você poderá optar pelo idioma do seu AVA, 
caso queira alterá-lo. 

• Definir Opções de Privacidade – Nessa opção, você irá informar quais dados deseja que os 
seus colegas e tutores vejam sobre você. Exemplo: e-mail, endereço etc. 

Como funciona o processo de estudo/atividades em uma disciplina EaD?
Ao longo da disciplina EaD e do seu processo de estudo no conteúdo das aulas, você encontrará 
atividades avaliativas e não avaliativas. 

As atividades não avaliativas têm por objetivo a fixação de conceitos/temas/conteúdos das aulas/
unidades. Essas atividades possuem chave de resposta e não são pontuadas. Caso tenha alguma 
dúvida na realização de qualquer uma delas, acione o seu professor-tutor no fórum de dúvidas. 

As atividades avaliativas têm por objetivo desenvolver a autoria e a participação do aluno na 
elaboração, na análise, na síntese e/ou na resolução de situações contextualizadas.

Quais são os pesos e tipos de atividades avaliativas?

As atividades avaliativas realizadas on-line podem variar da seguinte forma nas disciplinas (com 
exceção das disciplinas nota única):

• Fórum Avaliativo;
• Prova on-line;
• Trabalho da disciplina.

As avaliações/instrumentos avaliativos são divididos da seguinte forma:

AV INSTRUMENTO PESO NOTA ONDE REALIZA

AV1
Ap1 Peso 4

0 a 10 pontos On-line (AVA)
Ap2 Peso 6

AV2
Ap3 Peso 3

0 a 10 pontos
On-line (AVA)

Prova Presencial (Polo 
Presencial)Ap4 Peso 7

AVS* Ap5 Peso 10 0 a 10 pontos
On-line (AVA)

Prova Presencial (Polo 
Presencial)

*Só realiza a AVS o(a) aluno(a) que não obtiver média igual ou maior que 7,0, na média simples 
entre a AV1 e AV2.
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Como Calcular suas Notas/Média?

AV1 = ((nota da AP1 x 0,4) + (nota da AP2 x 0,6))

AV2 = ((nota da AP3 x 0,3) + (nota da AP4 x 0,7))

Média Final = ((nota de AV1 + nota de AV2)/2)

Caso a média final seja:

• Igual ou maior que 7,0: Aprovado(a);
• Menor que 2,0: Reprovado(a);
• Entre 2,0 e 6,9: Precisa realizar a AVS, a fim de tentar obter a aprovação.

A prova de AVS vale de 0 a 10 pontos. A média final com a AVS será calculada da seguinte forma:

Média Final AVS: (((nota de AV1 + nota de AV2)/2)+ nota de AVS)/2

Caso realize a AVS, a média final para aprovação é igual a 6,0.

ATENÇÃO: Caso não realize a AVS dentro do prazo regular, não esqueça de realizar o agendamento 
da segunda chamada de AVS, por meio de uma solicitação no UniAtendimento. Entretanto, vale 
lembrar que é disponibilizado apenas um dia para execução da segunda chamada de AVS. A não 
realização dentro do prazo previsto deve ser justificada.

O que é uma disciplina Nota Única?
Durante seu curso, algumas disciplinas apresentarão o modelo de avaliação nota única. Para essas 
disciplinas, a média para aprovação é igual a 6,0 (seis) e não há possibilidade de recuperação (AVS).

Os instrumentos desse modelo podem variar de disciplina para disciplina. Dessa forma, sempre 
que estiver cursando uma disciplina com esse modelo de avaliação, consulte o documento de 
orientação “Critérios de Avaliação”.

O que é um fórum avaliativo?
O fórum é uma ferramenta de desenvolvimento de aprendizagem muito utilizada nas comunidades 
virtuais de aprendizagem. Ele representa a oportunidade de você compartilhar, trocar e colaborar, 
com seu professor-tutor e demais participantes da turma, assuntos e conteúdos das unidades 
da disciplina. Em uma metáfora ao ensino presencial, o fórum seria a sala de aula, ambiente no 
qual professor e alunos interagem.

ATENÇÃO: No Fórum Avaliativo, sua participação é avaliada; à ela, será atribuída uma nota 
para compor a sua AV1. No entanto, para que o fórum atenda a esse objetivo, alguns critérios 
de participação são utilizados pelo tutor para avaliar o seu desempenho. Tais critérios foram 
delimitados pela metodologia de aprendizagem da Unigranrio, com o seguinte esquema 
para correção:
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INDICADORES PONTUAÇÃO

Coerência da resposta ao enunciado proposto 4

Interação entre colegas e docente em dias diferentes (mínimo de 3 
comentários em cada fórum avaliativo) 3

Consistência teórica 2

Correção gramatical 1

Total 10

ATENÇÃO

• As postagens devem ser autorais, podendo utilizar citações de acordo com as normas da ABNT;
• Em caso de plágio, o comentário não será considerado para nota;
• Respostas como concordo/discordo, sem embasamento, não serão consideradas para nota;
• No caso de postagens agressivas ou desrespeitosas com os demais participantes, o aluno será 

advertido e a postagem apagada.

Para melhor esclarecer esses critérios, considere as perguntas abaixo:

Quais são os tipos de fórum?

Em sua disciplina, você irá encontrar dois tipos de fórum: o de dúvidas gerais (não avaliativo) 
e o avaliativo.

O fórum de dúvidas é um espaço aberto de debate sobre dúvidas gerais acerca de um tema ou 
um conjunto de temas associados aos conteúdos apresentados nas unidades das disciplinas; é um 
instrumento de aprendizagem colaborativo e de ação coletiva, mas que não é pontuado.

Já o fórum avaliativo apresenta uma proposta de discussão, que envolve um ou mais temas, mas 
que direciona o aluno para um debate específico; esse fórum é pontuado.

Como posso aprender em um fórum?

No fórum, são apresentados temas para debates, casos e problemas que ajudam a 
desenvolver os conteúdos disponibilizados nas unidades, livros da biblioteca virtual, leituras 
complementares etc.

Na universidade, a construção do conhecimento ou dos conceitos não é estática, ou seja, vai 
se concretizando na dialogia com diferentes fontes e experiências. Por isso, pelo fórum, você 
terá um espaço permanente de interação-ação e reflexão-transformação do conhecimento 
inicialmente adquiridos.
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Por que não posso realizar apenas uma postagem (comentário) com base 
na(s) pergunta(s) proposta(s) no fórum?

O fórum é um espaço aberto aos alunos da disciplina para debater temas específicos de construção 
e colaboração. Por isso é uma prática coletiva, e não uma interface estática, de perguntas e 
respostas.

No fórum, é preciso que você compartilhe o que pensa sobre o tema, leia como os outros alunos 
analisam o mesmo assunto e colabore com eles na complementação, reflexão e modificação da 
ideia originalmente apresentada.

O que significa fazer “mais de um comentário dos colegas” de turma?

No fórum, você poderá conhecer diferentes visões sobre o tema abordado: dos colegas, do 
tutor e a sua (interpretada por outros). Assim, você poderá comentar direta e separadamente 
a postagem de um colega; fazer uma réplica a quem comentou a sua postagem; realizar uma 
tréplica da postagem que realizou de um colega e que ele respondeu; articular duas ou mais 
postagens de colegas; fazer um comentário indireto dos demais colegas e equiparar com o 
seu, publicando uma nova reflexão; comparar, verificando contrastes e semelhanças sobre o 
tema; apresentar exemplos da realidade associados ao tema e realizar um questionamento, 
problematizando o tema para os demais participantes. Enfim, você poderá colaborar com a 
construção do tema ao longo do debate com diversas abordagens.

Por que meus comentários devem ter “consistência teórica”?

Como estamos em uma formação universitária, as opiniões apresentadas nos fóruns devem estar 
embasadas em argumentos teóricos pertinentes ao tema proposto. O participante deve utilizar, em 
seus argumentos e diálogos, as leituras dos documentos oferecidos na disciplina, além de contribuir 
com documentos científicos de outras fontes e aproveitar as sugestões do tutor.

Por que não é adequado postar todos os meus comentários em um único dia?

O fórum é uma interface em que ocorre uma interação e comunicação assíncrona, ou seja, os 
participantes podem flexibilizar o tempo de suas interações. Isso significa que eles atuam em 
momentos diferentes, o que permite maior profundidade das reflexões, melhorando sua prática 
discursiva ao longo do processo dialógico com os demais participantes. 

Ao participar em momentos diferentes, você estará em contato com colegas que realizam 
comentários iniciais sobre o tema, mas que, ao longo dos debates, editaram conceitos, reelaboraram 
suas ideias e dialogaram com o que você colocou inicialmente. Esse amadurecimento do tema 
apresentado em diversos momentos permite que você leia outras fontes teóricas, revisite o que 
postou inicialmente e reconstrua as bases do que observou.

Quais características são importantes para que minhas postagens 
colaborem para aprimorar o conhecimento dos participantes da disciplina?

É muito importante que o seu texto tenha clareza, objetividade e coerência gramatical. Você também 
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deve demonstrar capacidade de articular e dialogar com os demais participantes do fórum; superar 
uma apresentação unilateral das ideias; analisar os conteúdos e sintetizar ideias de outros sujeitos.
Não se esqueça: Ter polidez, cortesia e respeito às opiniões apresentadas pelos colegas de turma 
também são essenciais.

Como participar do fórum de discussão?

Para participar em qualquer fórum, seja ele avaliativo ou de dúvidas, veja os seguintes passos: 
Clique em "Fórum", e depois no nome do fórum.

Após aparecer a nova tela, clique em “Inscrever” para ser notificado de toda nova postagem 
que acontecer no fórum. Para dar a sua contribuição, você deverá abrir a Linha de Discussão 
disponível para participação. 

Caso queira apenas visualizar as postagens NÃO lidas, clique em “Publicações não Lidas”.

Quando a linha de discussão for aberta, você encontrará a proposta do professor-tutor e, então, 
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deverá fazer a sua participação. Para responder ao seu professor-tutor ou ao seu colega de turma, 
você deverá realizar os mesmos passos.

Dessa forma, ao encontrar um ícone em azul escrito “Responder”, você deverá selecioná-lo. Uma 
vez realizada essa ação, a caixa de envio de texto será aberta.

A caixa de resposta se parece muito com uma caixa de texto de envio de e-mail. Você encontrará 
várias funcionalidades dentro dela, como: permissão para anexar arquivos, vídeos, imagens etc. 
Escreva a sua participação no fórum e clique em “Enviar”.

IMPORTANTE: Verifique a sua escrita e tenha certeza do que envia. Uma vez que o envio for 
realizado, não será permitido que você altere ou exclua a sua postagem.
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O que é um Trabalho da Disciplina?
O trabalho da disciplina envolve assuntos e conteúdos das unidades de aprendizagem. Ele tem a 
finalidade de desenvolver a autoria e a participação do aluno na elaboração, na análise, na síntese 
e/ou na resolução de situações contextualizadas. 

Essa atividade também exige o cumprimento das normas da ABNT em sua execução, para que o 
aluno, desde o início, seja inserido nas regras de produção de trabalhos acadêmicos, como citação, 
formatação, referências etc.

INDICADORES PONTUAÇÃO

Coerência da resposta ao enunciado proposto 4

Capacidade argumentativa e clareza na exposição das ideias e conceitos 3

Correção gramatical 2

Utilização das normas da ABNT na formação, citação e referências 1

Total 10

ATENÇÃO: O trabalho da disciplina deverá ser enviado como ANEXO. Serão desconsiderados os 
trabalhos enviados que estejam em rascunho ou encaminhados pela central de mensagens. Isto é, 
só serão corrigidos, pelo professor-tutor, os trabalhos remetidos por meio de arquivo postado no 
AVA, em que o envio seja finalizado com sucesso.

Como publicar a atividade dissertativa?
Para visualizar o Trabalho da Disciplina, clique no link disponível no menu ao lado esquerdo e leia o 
enunciado atentamente. Após ter realizado a sua atividade, clique no link do trabalho para poder enviar.
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Pesquise em seu computador o trabalho a ser enviado, anexe e concorde no envio do seu trabalho 
para o Banco de Dados de Referência Global. Caso queira, você ainda poderá enviar um comentário 
ao seu professor-tutor. Após ter realizado esses passos, clique em Enviar.

Depois que seu arquivo carregar, atualize a página para conseguir visualizá-lo de modo completo.
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O que é a Prova On-line?
A prova on-line também envolve assuntos e conteúdos das unidades da disciplina, sendo composta 
de questões objetivas, que estarão disponíveis para realização no AVA durante o período previsto 
em calendário. Depois do período de execução, sua nota e gabarito serão disponibilizados para 
acompanhamento e mapeamento dos pontos a aprofundar.

ATENÇÃO: Não perca o período de execução da prova on-line. A não realização no período 
previsto ensejará em nota zero no respectivo instrumento, não facultando, portanto, a realização 
de outra prova. 

Como realizar uma Prova On-line?
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A Avaliação a Distância é uma prova on-line que possui 
peso 6 e contém 10 questões objetivas referentes às 
primeiras UA (Unidades de Aprendizagem). Na avaliação a 
distância (AD) existe a possibilidade de apenas um envio, e 
por isso é importante ler bem o conteúdo, buscar o apoio do 
professor-tutor no fórum antes de finalizar a Prova On-line.

Você poderá salvar as suas respostas e continuar a sua prova em um outro momento, dentro do 
período indicado desta avaliação.

Quando terminar a sua prova, clique em “Salvar e Enviar”.

Como visualizar o gabarito da Prova On-line?
Depois do período de realização da Prova On-line, você deverá realizar os mesmos passos para 
visualizar o gabarito da sua prova.
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Na tela a seguir, você deverá clicar em Iniciar e, após, em Exibir Todas Tentativas.
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Clique em "Nota Calculada" para poder visualizar todas as questões.

Após aparecer a sua tentativa, clique em "Nota Calculada" e a sua prova com o gabarito correto 
irá abrir.

O que é a Prova Presencial?
A prova presencial também envolve assuntos e conteúdos das unidades da disciplina, sendo 
composta de questões objetivas e discursivas. Além disso, ela deve ser realizada presencialmente 
no seu polo de origem, conforme agendamento previamente realizado.
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O aluno do curso EaD poderá cursar, em sua grade, disciplinas de Nota Única e disciplinas de três 
avaliações. Um dos instrumentos avaliativos das disciplinas de três avaliações é a prova presencial 
(AP4) e a prova de AVS para os alunos que não atingiram a média. 

ATENÇÃO: Esta é a atividade avaliativa de maior peso.

Como agendar a Prova Presencial?
Para a realização da prova presencial, faz-se necessário seu agendamento prévio, no Portal do 
Aluno, dentro do período previsto em calendário. 

Para agendar, entre no Portal Unigranrio (www.unigranrio.br) e, em seguida, clique no link "Acessar 
Ambiente de Agendamento".

No agendamento, você irá escolher, por disciplina, o dia e o horário para realização da prova, de 
acordo com a disponibilidade. Caso queira trocar o dia ou o horário de agendamento de prova, 
você terá até o final do período de agendamento para cancelar a inscrição e realizá-la novamente.
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ATENÇÃO: Somente os alunos previamente agendados poderão realizar a prova presencial!

Quais são as regras gerais da Prova Presencial?
Para a realização da prova, é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto, além 
do comparecimento com antecedência ao horário previsto de início de aplicação, previamente 
agendado. Só será permitida a entrada de alunos até 30 minutos depois do início da aplicação.

Seguem alguns pontos importantes sobre a execução da prova presencial:

• Comparecer com antecedência mínima de 20 minutos do horário marcado para início; 
• Obrigatoriamente apresentar documento oficial e original com foto para a realização da prova; 
• Você só poderá realizar a prova exatamente no horário, dia e local agendados;
• Caso seja necessário o uso de calculadora, só será permitida a que não seja de celular ou 

tablet. Será retirada e zerada a prova de qualquer aluno (a) que esteja consultando algum 
material não permitido ou manuseando o celular; 

• Apenas as questões respondidas na folha de resposta serão consideradas; 
• Questões com duplicidade ou ausência de resposta serão zeradas; 
• Use caneta azul ou preta para responder à prova e marcar as respostas; 
• A entrada de alunos para a prova é de até 30 minutos após o início de sua execução; o 

primeiro aluno só poderá sair após esse período. Alunos que chegarem após o horário 
permitido não poderão entrar em sala, nem realizar a prova.
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Como ver a sua Prova Presencial?
Para visualizar a sua prova, é necessário que você acesse o Portal do Aluno e clique no ícone 
"Acessar Ambiente de Prova". 

Neste ambiente, ficarão disponíveis todas as provas realizadas por você. Quando o ícone verde 
aparecer, a prova estará disponível para visualização. Sendo assim, você poderá ver a sua prova 
presencial na coluna Ação.
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O gabarito da sua prova aparecerá desta maneira:

Você poderá conferir os seus dados, o enunciado das questões e o gabarito da prova. As respostas 
das questões discursivas não aparecem na coluna "Resposta do Aluno''. Para visualizar o seu cartão 
resposta, você deverá clicar em "Visualizar Impressão".

Como é a Estrutura das Disciplinas no AVA?
No Ambiente Virtual de Aprendizagem, cada disciplina (Unidade Curricular) está organizada em 
Unidades de Aprendizagem, contemplando o uso de mídias integradas apoiadas pelas ferramentas 
do ambiente virtual. Entre as principais ferramentas destacamos:

• Professor-Tutor: Uma breve apresentação do seu professor-tutor, juntamente com o resumo 
do currículo Lattes dele.
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• Conteúdo: Material de referência que está disponibilizado no Ambiente Virtual.
• Midiateca: Pasta em que estarão disponibilizados os conteúdos, material de apoio, entre outros.
• Avisos: É um meio de comunicação que o seu professor-tutor utiliza para se comunicar com 

os alunos e anunciar informações importantes.
• Fórum: Interação virtual mediada pelo professor-tutor (momento assíncrono).
• Webconferência: Discussão virtual previamente agendada pelo professor-tutor (momento 

síncrono).
• Minhas Mensagens: Sistema de correio interno para todos os usuários, com o intuito de 

garantir a comunicação entre si, ou seja, você com o professor-tutor e com os demais alunos 
matriculados na mesma disciplina.

• Biblioteca da Disciplina: As bibliotecas disponíveis no portal também se encontram no AVA.
• Atividades Avaliativas: Nelas, serão disponibilizadas todas as atividades avaliativas previstas 

na disciplina.

Como visualizar o conteúdo das minhas disciplinas EaD?

Para acessar o conteúdo 
da disciplina, clique em 
conteúdo.

Clique aqui para acessar 
a primeira unidade da sua 
disciplina.
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Como enviar uma mensagem para o meu professor?
A comunicação entre você e seu professor será fundamental em seus estudos. As mensagens 
escritas ficam postadas e armazenadas, caso você e o seu professor precisem consultá-las. Além 
disso, as mensagens enviadas para o professor são particulares, ou seja, são visualizadas apenas 
por vocês dois, bem como sua resposta.

O professor tem o prazo de até 48 horas úteis para responder à mensagem enviada pela plataforma, 
não tendo a responsabilidade de ver ou responder às mensagens enviadas por e-mails externos 
ou pelo Portal do Aluno.

O envio de mensagens é bem simples. Basta clicar em "Criar Mensagem", selecionar o destinatário 
escolhido na lista de participantes apresentada, inserir o título, a mensagem e enviar.

Todas as suas mensagens ficarão salvas no nosso AVA. Tenha o costume de acessar uma vez por 
dia a sua caixa de mensagem.
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Como visualizar as minhas notas?
Suas notas ficam disponibilizadas de duas formas. A primeira abrange todas as disciplinas que 
você já cursou; para isso, basta localizar o item ''Minhas Notas'', na sua página inicial do AVA, e 
clicar para visualizar. A cada disciplina selecionada você verá as suas pontuações detalhadas.
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Em cada disciplina, você também conseguirá ver as notas detalhadas. Isto é, em toda disciplina 
você encontrará o item "Minhas Notas", que mostrará apenas a pontuação referente a ela.

O que é a Midiateca e como posso acessá-la?
A Midiateca é uma das ferramentas do AVA, que fica disponível em seu ambiente virtual em cada 
uma de suas disciplinas. 

Nessa ferramenta, o professor-tutor disponibiliza materiais (vídeos, textos, documentos, entre 
outros) relacionados ao conteúdo da disciplina. É muito importante que você realize o estudo e 
tenha o conhecimento deste material, pois ele faz parte do conteúdo da disciplina.

Para acessar a Midiateca, você deverá obedecer aos seguintes passos:

Em Materiais de 
Estudo, clique 
em “Midiateca”.
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Como assistir a uma videoaula (webconferência)?
A nossa ferramenta de webconferência abre diretamente em seu navegador, não precisando 
instalar nenhum software para ingressar em uma sessão on-line. Você consegue acessar uma 
sessão quando ela já está previamente agendada pelo seu professor ou de forma autônoma. 
O Collaborate é compatível com todos os navegadores, porém, o uso do Chrome ou do Firefox 
proporciona uma melhor experiência na usabilidade.

Após entrar na sessão, você deverá estar atento às seguintes configurações do seu áudio e vídeo. 
Para participar da sessão, você precisa conceder permissão ao navegador para usar áudio e vídeo; 
isso é necessário para que as pessoas possam ver e ouvir você.

Será solicitado que você faça isso ao entrar em uma sessão pela primeira vez ou quando você for 
compartilhar seu áudio ou vídeo pela primeira vez.

Pasta com os 
vídeos gravados 

pelo seu professor.

Pasta com materiais 
complementares.

Quando previamente 
agendado

Quando a aula não 
tiver agendada.
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1. Abra o Painel do Collaborate e selecione "Minhas configurações";

2. Selecione "Configure sua câmera e seu microfone";

3. Escolha o microfone que você deseja usar. O Collaborate informará que seu som está 
ótimo ao receber seu áudio. Selecione "Sim - Está funcionando" para continuar;

4. Escolha a câmera que você deseja usar. O Collaborate informará que sua imagem está 
ótima ao receber seu vídeo. Selecione "Sim - Está funcionando" para continuar.

Por padrão, você fica oculto e em silêncio após a conclusão da configuração. Clique nos ícones de 
microfone e de câmera para começar a participar plenamente de uma sessão.

5. Microfone Inativo.

6. Webcam inativa.

7. Caso queira falar com o seu professor-tutor, você poderá levantar a mão.

8. Ativo na sessão.

  
Para participar do chat, clique no ícone indicado.

9. Lista de participantes ativos na sessão.
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Como acessar a Comunidade do seu curso?
Cada curso de graduação on-line possui uma comunidade. Isso significa que todos alunos 
matriculados em um curso fazem parte de sua respectiva comunidade.

Nela, você encontrará informações sobre atividades complementares, horário de atendimento nos 
polos, informações sobre palestras, fórum de Dúvidas Operacionais e o Fale com o seu Coordenador.

Como entrar em contato com o meu coordenador de curso?
Para entrar em contato com o seu coordenador, acesse a comunidade do seu curso.

Em seguida, clique em “Coordenação”, para conhecer o seu coordenador. Para falar com ele, 
clique em “Fórum de Dúvidas”.
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Uso do Aplicativo Mobile 
A plataforma disponibiliza o aplicativo “BbStudent”, que pode ser baixado em quaisquer dispositivos 
móveis, estando disponível para dispositivos móveis iOS, Android e Windows. Depois de baixá-lo:

1. Abra o aplicativo Blackboard e pesquise o nome completo da sua instituição;

2. Se você não conseguir encontrar sua instituição, tente modificar sua pesquisa. Caso sua 
escola faça parte de um distrito ou instituição maior, tente pesquisar pelo nome desse distrito 
ou instituição;

3. Faça logon com o nome de usuário e a senha que você usa para acessar normalmente;

4. Pronto! Agora você poderá navegar no AVA por meio do seu dispositivo móvel.

Dicas de uso:
• Conteúdo: Esta página contém as 

pastas e outros itens que seu instrutor 
disponibilizou na visualização para 
navegador de computador do curso. 
Toque em uma pasta ou um item  
para abri-lo.

• Notas: Deslize para a esquerda para 
ver as notas do curso no qual você está 
matriculado.

• Discussões: Deslize para a direita para 
participar das discussões do seu curso.

• Avaliações: Você pode fazer avaliações e 
testes no aplicativo.

Renovação de Matrícula, Cancelamento e Trancamento

1. Como renovar a matrícula a cada semestre?

A partir do 2º período, a renovação de matrícula é feita pelo próprio aluno, por meio do Portal. O 
primeiro passo é pagar o boleto da 1ª cota referente ao novo semestre a cursar. Após o pagamento, 
basta observar o calendário definido para a renovação. 

Ao entrar no Portal, no menu "Matrícula", selecione a opção "Fazer Matrícula" e leia as instruções 
de cada etapa que compõe esse processo. 

2. Como cancelar a matrícula?

Para cancelar a matrícula, você deverá estar na 1ª fase, e em dia com as mensalidades. Acesse o 
Sistema UniAtendimento para solicitar o requerimento.

É importante lembrar que, ao cancelar a matrícula, o aluno perderá o vínculo acadêmico. 
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3. Como é feito o reembolso, no caso de cancelamento da matrícula?

Se cancelar a matrícula antes do início do semestre letivo, você poderá solicitar no Sistema 
UniAtendimento o reembolso de 80% do valor pago da mensalidade, caso tenha participado do 
processo seletivo nesse semestre.

4. O que é trancamento de matrícula?

É a suspensão do compromisso acadêmico-financeiro entre o aluno e a Unigranrio, por um prazo 
não superior a quatro semestres letivos. Se você estiver em dia com as mensalidades e dentro 
do prazo estipulado pela instituição, poderá acessar o UniRelacionamento e efetuar a solicitação 
deste serviço. Ao final do semestre, se desejar trancar a matrícula para o semestre seguinte, não 
será necessário realizar o pagamento de renovação de matrícula. 

Informações Acadêmicas

1. Como é o processo de avaliação da Unigranrio?

Para ser aprovado, você deverá ter média mínima de 7.0 nas duas avaliações de desempenho acadêmico.

Confira como é feito o cálculo da média com o seu tutor presencial.

• Se não obtiver média final para aprovação, você poderá submeter-se a uma Avaliação 
Suplementar (AS);

• Caso necessite da Avaliação Suplementar, o Resultado Final (RF) será assim calculado: RF – 
(MF + AS) ÷ 2.

Algumas disciplinas apresentam o modelo de avaliação Nota Única. Para elas, a média para 
aprovação é igual a 6,0 (seis) e não há possibilidade de recuperação (AVS).

Os instrumentos desse modelo podem variar entre as disciplinas. Dessa forma, sempre que estiver 
cursando uma disciplina com esse modelo de avaliação, consulte o documento de orientação 
“Critérios de Avaliação”.

2. Como obter isenção de disciplinas?

Para obter dispensa em disciplina, solicite o serviço por meio do Sistema UniAtendimento, no 
prazo fixado no Edital de Renovação de Matrícula. É necessário apresentar cópia do histórico 
escolar – constando a disciplina cursada em outra instituição de ensino superior e/ou em cursos 
reconhecidos pelo MEC –, juntamente com o respectivo programa da matéria (Ementa). 

3. O que é acompanhamento especial?

Alunos que se encontram em situações especiais (gestantes, portadores de doenças 
infectocontagiosas, convalescentes de operações ou acidentados com gravidade) têm direito a 
acompanhamento especial. Para ter acesso a esse serviço, faça a solicitação por meio do Sistema 
UniAtendimento. 
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Em seguida, você – ou seu representante – deverá procurar a escola correspondente ao seu 
curso, portando atestado médico e/ou laudo médico, por determinado período. As disciplinas 
práticas não são passíveis de acompanhamento. 

4. O que são atividades complementares?

Todos os alunos, para colarem grau e concluírem seus estudos na Unigranrio, devem realizar 
atividades diretamente pertinentes à sua formação, tais como atividades de extensão, pesquisa, 
iniciação à docência, participação em eventos, publicações e vivência profissional complementar. 
As atividades para o enriquecimento do aluno podem ser realizadas dentro e fora do ambiente 
universitário, de modo que o aluno amplie seu currículo com experiências e vivências acadêmicas. 

Na Unigranrio, temos previstas as atividades consideradas complementares por meio da Resolução 
de Atividades Complementares, sendo que cada curso, em razão da variação de carga horária 
exigida, possui regulamentação específica aprovada pelo colegiado do curso. 

5. Como posso participar de um programa de mobilidade estudantil?

A Unigranrio oferece aos seus estudantes de graduação a possibilidade de realização de  
seus estudos em outras Instituições de Ensino Superior do Exterior. Da mesma forma, ela 
possibilita que estudantes de outras IES desenvolvam atividades de ensino na Unigranrio.  
Os alunos são selecionados por meio de Edital específico, divulgado semestralmente pela Pró- 
Reitoria Comunitária (PROC), voltado para alunos que reúnam Coeficiente de Rendimento 
comprovadamente maior ou igual a 7,0. 

Informações Financeiras

1. O que caracteriza o abandono de curso?

Quando você não renova ou não tranca a matrícula por quatro semestres consecutivos, fica 
caracterizado o abandono de curso. Para retornar, terá que prestar vestibular novamente. Nesse 
caso, o valor da mensalidade seguirá a tabela do novo Vestibular. 

2. Onde tirar dúvidas sobre as normas vigentes na Unigranrio?

Todas as normas definidas pela instituição estão disponíveis no Regimento Geral, que pode 
ser encontrado na Biblioteca, no Atendimento dos Campi/Unidades e no Portal. Além disso, 
você pode encontrar outros documentos disponibilizados no Portal por diversos setores da 
Unigranrio. Para consultar, acesse www.unigranrio.br e, no menu "Serviços", escolha a opção 
"Consultar Documentos". 

3. Como fazer em caso de débito com a Unigranrio?

Está disponível para o aluno o Serviço de Parcelamento de Débito. Para fazer esta solicitação, 
acesse o Sistema UniAtendimento e verifique as opções de pagamento no menu "Cobrança". Os 
boletos poderão ser impressos por você e pagos na Rede Bancária ou em Casas Lotéricas. 

44 Manual do Aluno (EaD)

http://www.unigranrio.br


Esclarecemos que esse serviço está sujeito à análise e aprovação do setor de Cobrança. 

4. Como conseguir financiamento?

Ao entrar na Unigranrio, seja calouro ou veterano, você conta com duas linhas de crédito:

• PRA VALER
Consulte o site http://www.creditouniversitario.com.br e obtenha mais informações sobre as 
facilidades e simulação de mensalidades.

• CRÉDITO UNIVERSITÁRIO BRADESCO
Somente para alunos matriculados em cursos com duração até 4 anos.

1º passo: O aluno deverá acessar o site do banco para realizar uma simulação e enviar a sua 
proposta;

2º passo: O aluno deverá comparecer a IES (UniAtendimento), para ter acesso à declaração de 
aptidão com os dados de comprovação de sua matrícula e valores do curso;

3º passo: Com a declaração de aptidão em mãos, o aluno comparecerá a uma agência Bradesco, 
munido das documentações necessárias, como RG, CPF, comprovante de residência e renda para 
abertura de conta corrente e análise do financiamento (a partir de 18 anos ou responsável legal).

A análise de crédito será realizada no ato do atendimento, pelas normas bancárias; sendo aprovado, 
o aluno já sai com o contrato em mãos para ser entregue na IES.

 Além disso, somos credenciados junto ao MEC para o FIES. Para se inscrever, acesse o site do 
MEC (www.mec.gov.br).

5. Como conseguir bolsa de estudos?

Atualmente, a Unigranrio concede bolsas integrais por meio do ProUni, um programa de distribuição 
de bolsas do Governo Federal.

Para mais informações, entre em contato com o MEC (0800 61-6161 ou www.mec.gov.br/prouni).

Apoio ao Aluno

1. Dificuldades Acadêmicas

A) Se tiver qualquer problema acadêmico, você pode, via Portal, encaminhar o seu pedido 
diretamente à Coordenação do Curso. Dessa forma:

• Acesse o endereço www.unigranrio.br;
• Acesse o Portal utilizando seu Login e Senha;
• Na tela principal do Portal, clique em:
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1. Sistema UniAtendimento;

2. Informações – e no item "Assunto", selecione a opção "Escola".

A resposta poderá ser consultada por meio da tela principal do Sistema UniAtendimento.

Observação: Um possível aumento de demanda em determinado curso poderá ensejar a 
ampliação do prazo de resposta anotado no pedido. Se desejar abrir mão dessa comodidade, 
procure a Secretaria.

B) Além de contar com o apoio da coordenação, em cada polo Unigranrio, você tem acesso ao    
tutor presencial.

A tutoria presencial tem o papel fundamental no acompanhamento dos alunos e no apoio 
aos professores. O tutor trabalha como um elo entre você, a equipe docente, a equipe do 
polo e a Universidade. Ele fica disponível na sala de tutoria de cada polo, para sanar dúvidas 
administrativas, de processo e de acesso ao AVA. Você pode procurá-lo presencialmente ou 
via telefone, de acordo com os horários e números disponibilizados na comunidade do seu 
curso em seu AVA.

2. Sugestões ou Reclamações

A Ouvidoria é um canal privilegiado de comunicação entre os alunos e a Unigranrio. Ela tem a função 
de receber, examinar e encaminhar, aos setores competentes, todas as sugestões, reclamações, elogios 
e denúncias que lhe sejam enviadas. Além disso, é sua competência acompanhar as providências 
adotadas e garantir que os estudantes recebam a resposta à sua manifestação. 
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A Ouvidoria está disponível no site www.unigranrio.com.br e por meio do aplicativo Unigranrio.

3. O Napa – Núcleo de Apoio Psicológico

Em casos de problemas de natureza emocional (problemas pessoais, familiares, profissionais, de 
relacionamento com professores e colegas etc.), em que se façam necessários apoio e orientação, 
você pode enviar e-mail para napa@unigranrio.com.br, solicitando atendimento. 

4. O Nucen – Núcleo de Convênios e Estágios

O Núcleo de Convênios e Estágios (Nucen) possibilita a inserção dos alunos no mercado de 
trabalho, disponibilizando vagas de estágio e empregos na Central de Oportunidades Unigranrio.

Para se candidatar a uma vaga, entre no site da Unigranrio, clique no link “Para Você” e, depois, clique 
em "Central de Oportunidades". Cadastre seu currículo e participe das oportunidades disponíveis.

No blog "Vida de Estagiário", você encontra todos os documentos necessários para seu estágio. Mas, 
atenção: antes de iniciar um estágio, o termo de compromisso deve estar devidamente assinado.

Quando for fazer estágio, procure o Nucen das 9h às 20h. Será um prazer recebê-lo.

5. A Biblioteca

A Unigranrio dispõe de um Sistema de Bibliotecas que inclui uma Biblioteca Central e dez setoriais. 
Seu acervo, que pode ser consultado também pelo Portal, contém mais de 180 mil itens. Para 
se cadastrar, dirija-se à biblioteca de seu Campus/Unidade, levando comprovante de matrícula e 
documento de identidade original com foto.
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Conclusão do Curso

O aluno conclui o curso após aprovação em todas as disciplinas constantes no curriculum de seu 
curso, atingindo a carga horária obrigatória, que irá lhe atribuir o status de graduado na carreira 
específica que escolheu, após colação de grau.

A colação de grau é um ato oficial obrigatório, realizado em cerimônia solene e com a presença de 
autoridades acadêmicas. Esse é o momento pelo qual se confere o grau de bacharel, licenciado, 
graduado ou tecnólogo ao aluno que houver concluído o Curso Superior de Graduação ou a 
Graduação Tecnológica.

A cerimônia deve ser conduzida e orientada pelas normas definidas pela IES (Instituição de Ensino 
Superior) - Unigranrio. 

O aluno que concluir seus estudos na modalidade a distância não sofrerá nenhuma diferenciação 
dos demais, nem em sua colação de grau, nem em seu certificado (diploma), que não terá nenhuma 
indicação da modalidade na qual foi realizado o curso. Isso se aplica a todas as três categorias de 
alunos EaD da Unigranrio, ou seja, aquele que estudou 100% a distância, aquele que realizou 20% 
de sua graduação com disciplinas a distância, e aquele que escolheu algumas disciplinas isoladas 
nessa modalidade.  

Os cursos EaD passam pelo mesmo controle de qualidade que o MEC utiliza para credenciar 
cursos presenciais. O reconhecimento do curso é que define se o diploma terá validade, e não a 
modalidade de ensino. 

Vale acrescentar que uma etapa importante que antecede a formatura corresponde à elaboração 
e apresentação de seu trabalho de conclusão de curso, durante o qual você estará recebendo a 
orientação acadêmica sob os mesmos critérios dos cursos presenciais e com a mesma qualidade, 
por professores gabaritados, com curriculum e portfólio respeitáveis.

No caso de graduação na modalidade 100% a distância, a defesa de seu TC (Trabalho de Conclusão), 
que antecede a formatura, deve ser obrigatoriamente presencial, conforme art. 1º, § 1º, (BRASIL, 
2005), sendo realizada na sede da instituição, no caso da Unigranrio, em Duque de Caxias, ou nos 
polos credenciados. 
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