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Apresentação

O Portal de Ensino – Unoesc.net é um ambiente virtual de aprendizagem, disponibilizado pela Unoesc aos
seus professores, alunos e colaboradores.

Esse recurso possibilita maior velocidade na comunicação e no relacionamento acadêmico entre
professores e alunos, bem como alunos e alunos, uma vez que promove a interatividade, amplia os
espaços para a construção do conhecimento e dinamiza os processos de ensino e de aprendizagem.

Caso a sua dúvida não seja sanada neste guia, entre em contato conosco pelo link “Fale conosco”, em
“Atalhos”, do Portal de Ensino.

Ressaltamos que as informações contidas neste guia correspondem à versão 3.0 do sistema, as quais estão
em constante desenvolvimento e podem ser alteradas, de acordo com as necessidades dos usuários e da
criação de novos recursos didáticos.

Navegue e conheça o Portal de Ensino!
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1 INTRODUÇÃO

O Portal de Ensino – Unoesc.net é um ambiente virtual de aprendizagem que possibilita a interação dos
alunos, professores e colaboradores.
Constitui um ambiente de proximidade virtual, é o caminho para que todos possam ter acesso às
informações, bem como a diversos recursos de apoio ao ensino presencial e a distância. Permite romper os
limites da sala de aula, oportuniza a criação de comunidades virtuais de aprendizagem em que os grupos
compartilham interesses, relacionam-se, discutem, tiram dúvidas, realizam avaliações, além de outras
possibilidades.
O Portal de Ensino é formado por módulos, que variam de acordo com o nível de permissão de cada
usuário junto ao sistema. No entanto, encontramos basicamente os três módulos principais: Home, Dados
pessoais e Professor, como também os módulos: Espaço Acadêmico, Aula on-line, Colaborador e Sistema
acadêmico.
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2 ACESSO AO PORTAL DE ENSINO – UNOESC.NET
Para entrar no Portal de Ensino, é necessário, em primeiro lugar acessar o site Unoesc. Para isso, digite
em seu navegador o endereço www.unoesc.edu.br.

2.1 USO DO LOGIN E A SENHA
Para acessar o Portal de Ensino, você precisa de um Código de usuário, ou o número do CPF, e uma Senha.
Quando em posse desses dados:
a) No campo Código informe o seu código;
b) No campo Senha digite sua senha (se você ainda não a cadastrou, clique no link Troca de
senha/cadastro e siga os passos para cadastrá-la);
c) Após informar estes dados basta clicar no botão OK para entrar.
Em resposta, o sistema abre a tela inicial do Portal de Ensino, conforme vemos no exemplo a seguir.

Logado no Portal, você encontrará os módulos de navegação. Eles são carregados de acordo com o perfil
de cada usuário.
2.2 TROCA OU CADASTRO DE SENHA
Para efetuar troca ou cadastro de senha siga os seguintes passos:
a) Informe o seu código/número de matrícula;
b) Informe o CPF;
c) Informe a data de nascimento;
d) Clique em Avançar.
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Ao clicar em Avançar será enviado um e-mail para o endereço cadastrado nos seus dados pessoais. Nesse
e-mail há um link de acesso para que possa ser feito o desbloqueio.
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3 CONHECENDO O PORTAL DE ENSINO – UNOESC.NET
Note que o Portal de Ensino é composto por quatro áreas principais: barra de ferramentas, caminho de
navegação, menu de ferramentas e área de conteúdo. Conheça cada uma delas.
3.1 BARRA DE FERRAMENTAS

É a primeira barra, na parte superior da tela. Abrange os módulos de acesso configurados no sistema.
Podemos visualizar até sete módulos, que variam de acordo com a permissão. São eles:
Home - página inicial do portal;
Espaço acadêmico / Aula on-line – módulos destinados aos alunos. Serão exibidos ao professor que já foi
ou é aluno da Unoesc;
Professor - módulo destinado ao docente, composto por ferramentas que contribuem para o
desenvolvimento das disciplinas;
Colaborador - consulta de informações de vínculo empregatício e ferramentas adicionais;
Dados pessoais – módulo destinado para informação e atualização dos dados pessoais;
Sistema acadêmico – destinado às tarefas e processos administrativos, sendo que engloba o Portal de
ensino e funciona paralelamente a ele. Este módulo aparece somente para professores e funcionários.
3.2 CAMINHO DE NAVEGAÇÃO

Encontra-se logo abaixo da barra de módulos, na parte superior
esquerda da página. Indica a localização e o caminho de
navegação do usuário dentro do Portal.
Sempre que você precisa retornar para a página anterior, clique
sobre o último link. No exemplo acima, você poderia clicar em
Fórum (22289 – Sistemas Gerenciais Escolares).

3.3 MENU DE FERRAMENTAS
As ferramentas do módulo Espaço Acadêmico estão dispostas ao
lado esquerdo da tela.
Para selecionar qualquer ferramenta:
a) Na barra de módulos, clique no módulo Espaço Acadêmico;
b) Localize a ferramenta na barra de ferramentas;
c) Clique no nome da ferramenta para acessá-la.

Dica: para facilitar sua navegação, clique sobre a seta, na parte
superior da barra de ferramentas, para ocultar ou reexibir a
barra de ferramentas:
a) ocultar ( )
b) reexibir ( )
Tutorial de acesso às informações acadêmicas

8

4 ACESSO AO MÓDULO ESPAÇO ACADÊMICO
Espaço Acadêmico é o módulo que contém informações e serviços das atividades acadêmicas e de
controle financeiro para o acompanhamento do aluno na Universidade.
Na página de boas-vindas do Portal de Ensino, clique sobre um dos links de acesso ao módulo.
Na barra de módulos ou na parte inferior da página:

Neste módulo apresentam-se as seguintes ferramentas e na sequência o detalhamento das principais:
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Consulta de notas: apresenta o boletim de desempenho
com as notas parciais e o controle de frequência, de
acordo com os registros efetuados pelo professor no
Diário digital. O sistema também exibe os status
conforme os períodos: prestar exame, aprovado ou
reprovado.



Integralização: apresenta a relação de todas as
disciplinas que compreendem a matriz curricular, com
a identificação do que foi cursado com a respectiva
média final, frequência e o que falta cursar.



Situação financeira: apresenta a relação de títulos
gerados, pagos e em aberto.



Boletos: apresenta os títulos em aberto para geração
dos boletos e posterior pagamento.



Demonstrativo IRPF: relatório anual com a declaração
de pagamentos para efeito de comprovante de Imposto
de Renda.



Quitação anual: relatório da quitação anual de débitos.



Matrículas: conforme a liberação do período, permite a
realização da matrícula on-line diretamente pelo
sistema sem a necessidade de contato presencial.
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Requerimentos: conforme a liberação do período, permite a solicitação de exclusão e/ou inclusão
de disciplinas da matrícula.



Serviços on-line: permite solicitar diferentes serviços, documentos de acordo com os workflows de
aprovação e assinaturas internas. É um serviço de protocolo on-line.



Estágio: permite a solicitação de estágios pelo aluno, que irá tramitar todos os documentos e
aprovações internas nos setores.



Quadro de horários: exibe o quadro de horários do aluno, de acordo com a matrícula.



Pedido de bolsa: conforme a liberação do período, permite realizar uma solicitação de bolsa de
estudo.



Troca de senha - permite ao usuário realizar a troca de senha do sistema. Para isso será necessário
ter em mãos alguns dados importantes como: data de nascimento, CPF e código;



Fale conosco - local utilizado para o envio de dúvidas, sugestões, dificuldades, entre outros;



Biblioteca on-line - permite o acesso ao sistema da biblioteca da universidade;



Avaliação institucional – ferramenta para responder aos processos de avaliação institucional;



Normas e procedimentos – apresenta o documento com as normas e procedimentos de recursos de
informática da Instituição, cujo termo de compromisso é aceito no primeiro acesso.

4.1 CONSULTA DE NOTAS
Ao acessar a tela de Consulta de notas o sistema exibe todas as disciplinas de acordo com a matrícula do
aluno e a relação de notas parciais com os respectivos pesos, conforme parametrizado pelo Professor, e o
total de faltas até a data de registro no Diário de classe. O sistema calcula a média parcial MP e a média
final MF e apresenta a Situação do aluno conforme o período de realização da disciplina: Cursando, Prestar
Exame, Aprovado ou Reprovado.

4.2 INTEGRALIZADA
A integralizada é um extrato do histórico do aluno, nesta consulta é possível acompanhar as disciplinas
cursadas, a média final e a frequência e as que ainda falta cursar. É o acompanhamento da vida
acadêmica do aluno no curso.
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4.3 SITUAÇÃO FINANCEIRA
Nesta consulta é possível acompanhar a situação financeira do aluno. Apresenta todos os títulos gerados
com os respectivos valores, bem como a data do efetivo pagamento.
Também é possivel gerar e imprimir o boleto para pagamento.

4.4 SERVIÇOS ON-LINE
No Portal de Ensino, você terá acesso aos seguintes serviços on-line:











Trancamento de curso;
Desistência;
Revisão de prova;
Recurso de revisão de prova;
Prova fora de prazo;
Documentos acadêmicos;
Regime especial;
Análise da integralização curricular;
Avaliação de domínio de conhecimento.
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Clique em Nova Solicitação e escolha o serviço desejado.

Após a escolha do serviço, você deverá atualizar seus dados de endereço.

Na opção Documentos Acadêmicos, você poderá solicitar:
 Atestado de regularidade acadêmica;
 Atestado de regularidade acadêmica com frequência;
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 Certidão de conclusão de curso;
 Certidão de disciplina isolada;
 Certidão de notas;
 Declaração de trancamento de matrícula;
 Histórico escolar;
 Declaração de dias letivos;
 Declaração sub-júdice;
 Declaração de não concluintes de pós-graduação.

Para realizar a solicitação de documentos acadêmicos, selecione o curso desejado.
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Em seguida, digite as informações necessárias no campo Observações, escolha o tipo de documento que
deseja solicitar e o local onde deseja retirar o documento.

A maior parte dos documentos possui assinatura digital com certificado digital. O documento é
solicitado via Portal e, após as devidas assinaturas, o mesmo pode ser baixado pelo próprio
Portal sem a necessidade de deslocamentos.

5 ORDENAMENTOS
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5.1. REGIMENTO DA UNOESC
Para visualizar o Regimento da Unoesc, acesse o link http://www.unoesc.edu.br/publicacoeslegais/121/a/c/0, ou acesse a página da Unoesc (unoesc.edu.br), abra o menu Unoesc, clique em
Publicações legais e selecione Regimentos.

5.2. PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
Para visualizar as informações dos projetos pedagógicos dos cursos da Unoesc, acesse o link
http://www.unoesc.edu.br/cursos/graduacao, e selecione o curso do seu interesse.

6 SERVIÇO DE APOIO AO ESTUDANTE (SAE)
Setor responsável para orientar e apoiar o aluno. Presta assistência ao estudante por meio de ações,
projetos e programas, procurando atendê-lo em suas necessidades, para que possa desenvolver as
atividades, especialmente:
http://www.unoesc.edu.br/atendimento/classificados;
http://www.unoesc.edu.br/atendimento/avisos;
http://www.unoesc.edu.br/atendimento/docs;
http://www.unoesc.edu.br/atendimento/descontos.

O
contato
e
horários
de
atendimento
pode
ser
encontrado
por
meio
do
link
http://www.unoesc.edu.br/atendimento/contato, ou ainda, no site da Unoesc, acesse o menu
Atendimento ao aluno e clique na opção Contato e Atendimento.

6.1 PEDIDO DE BOLSA
O pedido de bolsa pode ser feito pelo Portal de ensino, por meio da opção Pedido de bolsa – relacionada
no item 4 deste tutorial – e, para mais informações a esse respeito, acesse o site o link
http://www.unoesc.edu.br/atendimento/bolsas/artigo-170, ou ainda, no site da Unoesc, acesse o menu
Atendimento ao aluno e clique na opção Bolsas de estudo.

6.2 ESTÁGIO
O pedido de estágio pode ser feito pelo Portal de ensino, por meio da opção Estágio – relacionada no item
4 deste tutorial – e, para mais informações a esse respeito, acesse o site o link http://www.unoesc.
edu.br/atendimento/estagio, ou ainda, no site da Unoesc, acesse o menu Atendimento ao aluno e clique
na opção Orientações para estágio.

6.3 ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E PEDAGÓGICO
Podem
ser acessadas
informações
a
esse
respeito
no
site,
diretamente
no
link
http://www.unoesc.edu.br/atendimento/psicologico, ou ainda, no site da Unoesc, acesse o menu
Atendimento ao aluno e clique na opção Atendimento Psicológico.
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7 BIBLIOTECA
Sobre a biblioteca, podem ser acessadas informações no site http://www.unoesc.edu.br/, por meio do
menu Biblioteca, onde são encontradas informações/orientações, desde o funcionamento da biblioteca,
até a consulta ao Acervo, bases de dados conveniadas, serviços oferecidos, contatos, dentre outros.

8 SECRETARIA ACADÊMICA - SERCA
Para acessar à Serca, busque a página da Unoesc (unoesc.edu.br), no menu Atendimento ao aluno clique
em Secretaria Acadêmica. Nesta opção você terá acesso às informações gerais sobre documentos e
procedimentos relacionados à vida acadêmica.
Aos alunos, as informações da vida acadêmica são buscadas por meio do Portal de Ensino - Espaço
Acadêmico onde, por meio do seu login e senha, têm acesso às suas informações completas e solicitação
de documentos, conforme detalhado anteriormente.

9 FINANCEIRO
Para obter informações de ordem financeira, você acessa o Portal de Ensino – Espaço Acadêmico onde, por
meio do seu login e senha, tem acesso às informações completas e acompanha sua vida financeira junto à
Unoesc, conforme detalhado anteriormente.

10 ENDEREÇOS PARA CONTATO
10.1 CAMPOS NOVOS
SC 135, KM 180, nº 2500
Campos Novos - SC - CEP 89620-000
Telefone (49) 3551-2100
10.2 CAPINZAL
Loteamento Universitário - Rodovia SC, 458
Capinzal - SC - CEP 89665-000
Telefone (49) 3555-4398
10.3 CHAPECÓ
Av. Nereu Ramos, 3777-D - Bairro Seminário
Chapecó - SC - CEP 89813-000
Telefone (49) 3319-2600
10.4 JOAÇABA
Rua Getúlio Vargas, 2125 - Bairro Flor da Serra
Joaçaba - SC - CEP 89600-000
Telefone (49) 3551-2000
10.5 MARAVILHA
Rua Dr. Orlando Valério Zawadski, 710
Maravilha - SC - CEP 89874-000
Telefone (49) 3664-1855
10.6 PINHALZINHO
Rua Oscar Ervino Keil, 443 - Bairro Bela Vista
Pinhalzinho - SC - CEP 89870-000
Telefone (49) 3366-3388
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10.7 SÃO JOSÉ DO CEDRO
Linha Esquina Derrubada, 1
São José do Cedro - SC - CEP 89930-000
Telefone (49) 3643-6000
10.8 SÃO MIGUEL DO OESTE
Rua Oiapoc, 211 - Bairro Agostini
São Miguel do Oeste - SC - CEP 89900-000
Telefone (49) 3631-1000
10.9 VIDEIRA
Rua Paese, 198 - Bairro Universitário
Videira - SC - CEP 89560-000
Telefone (49) 3533-4400
10.10 XANXERÊ
Rua Dirceu Giordani, 696 - Bairro Jardim Tarumã
Xanxerê - SC - CEP 89820-000
Telefone (49) 3441-7000
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