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Prezados alunos, segue 

orientar quanto à utilizaç

docentes. Ressalto ainda, a importância de utilizar o e

com os docentes e a Fac

prioritariamente por e-m

seu e-mail atualizado. 

Veja abaixo como poderá acessar sua área acadêmica

1. Acesse o Site 

 

 

 

2. Click no botão Portal Educacional
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Prezados alunos, segue um tutorial sobre o Portal Educacional para 

orientar quanto à utilização, funcionalidades e serviços utilizados

Ressalto ainda, a importância de utilizar o e-mail para comunicação 

culdade Cosmopolita, pois nossas comunicações serão

mails, redes sociais e Site. Portanto, mantenha s

Veja abaixo como poderá acessar sua área acadêmica remotamente

Acesse o Site faculdadecosmopolita.edu.br 

Portal Educacional destacado em amarelo 
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Portal Educacional para 

utilizados pelos 

mail para comunicação 

ossas comunicações serão 

ortanto, mantenha sempre 

remotamente: 
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3. Após acessar o botão 

o qual deverá 

Seguinte; 

 

Importante: Caso tenha esquecido sua senha ou nunca acessado

Portal Educaci

Em seguida, será pergun

senha para o seu e-mail?

 Você pressiona o botão

uma nova senha. 
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s acessar o botão Portal Educacional aparecerá a t

o qual deverá digitar seu CPF ou e-mail e pressionar o 

: Caso tenha esquecido sua senha ou nunca acessado

ional, click no botão Esqueci a senha ?  

ntado sobre: “Deseja enviar um link de recuperação de 

mail? 

 

o Enviar» para receber link em seu e-m

97 
Belém - PA. 

contato@faculdadecosmopolita.edu.br 
 Página 2 de 6 

aparecerá a tela de Login, 

pressionar o botão 

 

: Caso tenha esquecido sua senha ou nunca acessado o 

 

Deseja enviar um link de recuperação de 

mail para criar 
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4. Início do Portal Educacional

 

Após efetuar o login no Portal, teremos a tela de “Inicio”, onde os 

menus ou serviços disponíveis para acesso e algumas informações que 

serão explicadas a seguir: 

 

 
5. Menu Arquivos 

Neste menu, o aluno terá acess

pelo professor nas tarefas de cada disciplina ao qual está matriculado. Para 

visualizar e baixar os arquivos, o aluno deve selecionar a pasta raiz 

correspondente a disciplina desejada e com isto visualizar no quadro c

todos os arquivos disponíveis.
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Início do Portal Educacional 

Após efetuar o login no Portal, teremos a tela de “Inicio”, onde os 

menus ou serviços disponíveis para acesso e algumas informações que 

serão explicadas a seguir:  

Neste menu, o aluno terá acesso a todos os arquivos disponibilizados 

pelo professor nas tarefas de cada disciplina ao qual está matriculado. Para 

visualizar e baixar os arquivos, o aluno deve selecionar a pasta raiz 

correspondente a disciplina desejada e com isto visualizar no quadro c

todos os arquivos disponíveis. 
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Após efetuar o login no Portal, teremos a tela de “Inicio”, onde os 

menus ou serviços disponíveis para acesso e algumas informações que 

 

o a todos os arquivos disponibilizados 

pelo professor nas tarefas de cada disciplina ao qual está matriculado. Para 

visualizar e baixar os arquivos, o aluno deve selecionar a pasta raiz 

correspondente a disciplina desejada e com isto visualizar no quadro central 
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Neste outro exemplo, o professor disponibilizou um conteúdo de aula em 

uma subpasta. Para visualizar e baixar o arquivo, basta clicar no ícone de 

download .  . Ao clicar no sinal 

disponível. 
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Neste outro exemplo, o professor disponibilizou um conteúdo de aula em 

uma subpasta. Para visualizar e baixar o arquivo, basta clicar no ícone de 

Ao clicar no sinal  !  é possível visualizar a descrição do arquivo 
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Neste outro exemplo, o professor disponibilizou um conteúdo de aula em 

uma subpasta. Para visualizar e baixar o arquivo, basta clicar no ícone de 

zar a descrição do arquivo 
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6. Menu Fórum 

Neste menu, o aluno terá acesso a 

pelo professor de cada disciplina ao qual está matriculado. Para 

responder, o aluno deve selecionar 

desejada e com isto visualizar no quadro central todos os 

disponíveis. 

 

 

7. Menu Tarefas 

Neste menu, o aluno terá acesso a tod

disponibilizados pelo professor nas tarefas de cada disciplina ao qual 

está matriculado. Para visualizar e baixar os ar

selecionar a tarefa

visualizar no quadro 
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Neste menu, o aluno terá acesso a todos os Fóruns disponibilizados 

pelo professor de cada disciplina ao qual está matriculado. Para 

, o aluno deve selecionar o tema correspondente a disciplina 

da e com isto visualizar no quadro central todos os 

Neste menu, o aluno terá acesso a toda

disponibilizados pelo professor nas tarefas de cada disciplina ao qual 

está matriculado. Para visualizar e baixar os arquivos, o aluno deve 

a tarefa correspondente a disciplina desejada 

visualizar no quadro central todos os arquivos disponíveis 
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disponibilizados 

pelo professor de cada disciplina ao qual está matriculado. Para 

correspondente a disciplina 

da e com isto visualizar no quadro central todos os fóruns 

 

as as tarefas 

disponibilizados pelo professor nas tarefas de cada disciplina ao qual 

quivos, o aluno deve 

correspondente a disciplina desejada e com isto 
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7.1 Fiquemos atentos

basta pressionar no ícone 

 

7.2 Para downloads ou baixar o arquivo click no ícone

Caso ainda não tenha conseguido utilizar esses recursos, procure atendimento 

através do e-mail ti@faculdadecosmopolita.edu.br

para dúvidas em um de nossos laboratórios de informática.
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7.1 Fiquemos atentos ao prazo de entrega de sua tarefa. Para responder 

basta pressionar no ícone  

7.2 Para downloads ou baixar o arquivo click no ícone 

Caso ainda não tenha conseguido utilizar esses recursos, procure atendimento 

ti@faculdadecosmopolita.edu.br ou presencial em nossa insti

para dúvidas em um de nossos laboratórios de informática. 
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ao prazo de entrega de sua tarefa. Para responder 

 

 

Caso ainda não tenha conseguido utilizar esses recursos, procure atendimento 

em nossa instituição 


