1

https://santarita.br/trabalhe-conosco/
Prezados alunos,
Sejam bem-vindos a UNISAN, é um prazer tê-los conosco.
O presente tutorial, objetiva servir como um guia para que vocês possam realizar acesso ao:
•
•
•

Portal do Aluno;
Assistir as disciplinas com aulas remotas;
Realizar as avaliações P1, P2 e P3, se necessário das disciplinas EAD, ofertadas neste
semestre.

I – ACESSO AO PORTAL:
1) Acesso ao portal da UNISAN:
Digite no seu navegador www.unisan-uni.edu.br

Link de acesso
ao portal da
Unisan

2) Acesso ao portal do aluno:

Link de acesso
ao portal do
Aluno

2

3) Acessar o portal do aluno, inserindo Login e senha.
Login: RA do aluno, obtido no momento da matrícula;
Senha: aluno10

Colocar Login e
Senha

I I - ACESSO AS DISCIPLINAS:
4) Aparecerá tela contendo a relação das disciplinas disponibilizadas para o aluno;
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5) Clicar no retângulo amarelo ou azul para acessar a disciplina:
Retângulo Amarelo: disciplinas presenciais, ministradas através de aulas remotas ao vivo.
Retângulo Azul: disciplinas ministradas através da plataforma EAD.

6) Após clicar na disciplina desejada, aparecerá tela contendo os filtros de atividade
disponíveis para aquela disciplina, bem como as mensagens postadas pelo professor da
disciplina:
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7) Para acessar a mensagem, basta clicar no campo “Visualizar post”

Opção
“Visualizar Post”

I I I - AVALIAÇÕES (P1, P2, P3):
8) Para participar das avaliações, basta clicar no link inserido na mensagem:

Link de acesso ao
teste ou prova

9)
Caso não consiga acesso direto avaliação/ prova, copiar o link e inserir na pesquisa
do Google:
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Link de acesso ao
teste ou prova

10) No dia da prova, se acessarem antes do horário de início da prova, o formulário estará
bloqueado:

Acesso a prova
bloqueado

11) Na hora da prova, as 10:00 ocorrerá o desbloqueio, liberando a prova para
preenchimento?
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Acesso liberado
para a prova

12)

Quando do término da prova, basta clicar no campo “Enviar” no rodapé da prova.

Botão para envio
da prova

Caso tenha problemas, favor contatar-nos via email, contatando o suporte técnico.

