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Instruções de Uso
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS ESUDA

Utilização realizada mediante autorização 

prévia. Vedada reprodução ou 

comercialização.

Autorizada a utilização pelo Corpo Docente, 

Discente e Técnico-Administrativo da 

Faculdade de Ciências Humanas ESUDA.

Este arquivo estará em permanente 

alteração, considerando mudanças e 

adaptações necessárias quanto aos meios de 

tecnologia, informação e comunição 

existentes.
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“ Vivemos tempos 
líquidos. Nada é para 
durar
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ZYGMUNT BAUMAN



“
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# As aulas  serão oferecidas de maneira mista  (presencial + conectada) ou

totalmente conectadas.

# Os professores continuam controlando a frequência, alimentando as 

informações no Portal Acadêmico. A frequência dos alunos nos encontros 
é requisito obrigatório para aprovação.

# Os encontros serão gravados e disponibilizados dentro do Classroom para 

utilização única e específica do aluno e para fins de estudo. 

É vedada a reprodução do material, disponibilização ou qualquer outra 
utilização que não seja para os fins específicos do ensino, da pesquisa e 
da extensão necessárias às atividades exclusivamente da Faculdade de 

Ciências Humanas ESUDA.
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# As avaliações serão preferencialmente de maneira conectada, mediante 

utilização dos recursos disponíveis na plataforma Google for Education.

# As disciplinas com carga horária prática e que dependem de encontros 

presenciais serão programadas pelas Coordenações de Curso, e os alunos 

devem ser avisados com antecedência.

# A comunicação se encontra aperfeiçoada, mediante a utilização dos canais de 

comunicação (Portal Acadêmico e Google Classroom).



Conectividade Docente
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# Cada Docente possui Registro Acadêmico 

(login) e uma senha individual para acesso ao 

Poral Acadêmico.

# O Portal Acadêmico é acessado diretamente na 

página oficial da Faculdade ESUDA 

[www.esuda.edu.br]
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# Cada Docente possui e-mail institucional (@esuda.edu.br), com senha própria.

# Acessando o ambiente Google for Education, há várias ferramentas disponíveis que 

serão utilizadas na comunicação e para as diversas atividades (ensino, pesquisa e 

extensão).

Conectividade Docente



Conectividade Discente
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# Cada Discente possui Registro Acadêmico 

(login) e uma senha individual para acesso ao 

Poral Acadêmico.

# O Portal Acadêmico é acessado diretamente na 

página oficial da Faculdade ESUDA. O estudante 

acessa com RA (Registro Acadêmico) e Senha.

[www.esuda.edu.br]



Conectividade Discente
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# Cada Discente possui um e-mail institucional 
(esuda.edu.br), com senha própria. O e-mail 

institucional é formado pelo registro acadêmico 
(RA@esuda.edu.br)

# Acessando o ambiente Google for Education, 
há várias ferramentas disponíveis para serem 

utilizadas na comunicação e nas diversas 

atividades (ensino, pesquisa e extensão).
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Acessos
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“Caros alunos, vocês precisam verificar os 

números das salas (aulas conectadas)”

(Coordenação Acadêmica da Faculdade de Ciências Humanas ESUDA)
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#Acesso ao Portal do Aluno

#1 – Acesse o Site (www.esuda.edu.br) no Portal do Aluno

http://www.esuda.edu.br/
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#Acesso ao Portal do Aluno

#2 – Acesse ao Portal Acadêmico

Usuário é o Registro 

Acadêmico constante no 

seu Contrato.

Senha pessoal, que pode 

ser resgatada no link mais 

abaixo. No primeiro 

acesso a senha é 123456
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#Acesso ao Portal do Aluno

#3– Acesse o ambiente específico de Disciplinas, Turmas e E-mail Institucional
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#Acesso ao Portal do Aluno

#4 – As salas de aulas estão disponíveis depois de colocar o seu CPF
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Número das salas de aula

(Anote esses números; é 

importante)

Informação do seu e-mail 

institucional e sua senha. 

Link do acesso direto, se 

desejar entrar no ambiente 

virtual direto, sem entrar 

pelo Portal do Aluno
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“Com os números (códigos) das salas de 

aula, fica simples acessar o ambiente 

virtual”

(Ivson, Responsável pelo Setor de Tecnologia e Informação)
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#1 Acesso ao ambiente 

Google For Education

Ou use o link direto:
https://mail.google.com/a/esuda.edu.br
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#2 No Portal 

Acadêmico, há link do 

Google for Education. 

Na barra de rolagem 

do site, vá até o ícone 

de URLs

Depois, abrirá a opção 

Google For Education
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#3 No Google for 

Education, basta 

digitar o seu login e a 

senha

Login = registro acadêmico @esuda.edu.br 

Exemplo: 0251458@esuda.edu.br

Senha = @alunoesuda123

Observação: se você tiver outro e-mail Gmail 

registrado, lembre-se de “acessar nova conta” com 

esse e-mail @esuda.edu.br
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#4 No ambiente virtual 

do Google For 

Education, você tem 

acesso a várias 

ferramentas (Google 

Apps)
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“O Google Classroom é nossa sala de aula 

virtual. Nela, as aulas podem ser assistidas 

on line; poderemos dialogar, trocar 

mensagens e ler orientações dos 

professores”

(João Claudio de Carvalho, Professor da Faculdade de Ciências Humanas ESUDA)
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#5 No ambiente virtual do 

Google For Education, você tem 

acesso a várias ferramentas 

(Google Apps)
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#6 Com o Classroom é possível 

assistir as aulas, nos dias e 

horários programados
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Nesse ambiente, devem ser acrescentadas as salas de aula que você deseja. Utilize os 

códigos das turmas (visível no seu Portal Acadêmico) p.21 e acrescente essa sala de aula na 

sua tela. Sempre que desejar, ela estará disponível para o acesso.
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No botão (+) você terá a opção de Participar da turma. Clique, e insira o Código da Turma 

(disponível em seu Portal Acadêmico, p.21)
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Acrescente o Código da Turma desejado, por exemplo:

5qa6su5
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Aqui será o ambiente virtual da Sala de Aula. Os professores postarão mensagens, caixas de 

diálogos, tarefas, trabalhos e outras atividades. 

No Link do Meet você terá acesso as aulas on line, nos dias e horários agendados.



31

Observação: Verifique se o professor mudou o link da aula nos comentários, e deixou 

disponível no mural.



Faculdade de Ciências Humanas ESUDA

Aulas MistasAulas conectadas Ambiente Virtual & 
Regras de 

Conformidade 
Acadêmica

Conectividade

32



Suporte técnico
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Whats´App (81) 98285-9088

Opção 5


