


Olá,  aluno!

Introdução

ATENÇÃO!

 > Ícones e frases sublinhadas são links, basta clicá-los para ser 
 direcionado a páginas internas ou externas.

 > No sumário os capítulos também são clicáveis! ;)

Que incrível ter você com a gente, investindo em seu futuro e evoluindo 
sua carreira com a UniFAJ, Unimax e FAAGROH. Aqui, a evolução é o que 
nos conecta! 😀

Com este Manual do Aluno, esperamos te ajudar na ambientação de seu 
curso e das ferramentas disponíveis para que seu aprendizado seja o mais 
agradável possível, colocando seu futuro na prática!

Utilize SEMPRE seu email institucional 😉
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Redes sociais e ferramentas

Sites:

É só clicar 

nos ícones! 

😉

blog

E-mail
institucional

Google
Drive

Google
Classroom

Google
Meet

aluno

https://faagroh.edu.br/
https://unimax.edu.br/
https://www.faj.br/
https://unidaspelaeducacao.com/
http://www.gmail.com.br/
https://classroom.google.com/
https://drive.google.com/
https://meet.google.com


Como estudar em casa

Estudar em casa e manter a rotina parece simples, mas algumas
vezes pode ser desafiador. Assim, criamos um conteúdo com

dicas bem legais para te ajudar a estudar neste período ;)

Clique aqui para dicas para estudar em casa

aluno

https://unifaj.faj.br/hubfs/Manuais%20Presencial%20EAD%202020/Manual%20do%20Aluno/DICAS_manual_do_aluno_UNIFAJ.pdf


E-mail institucional, por que utilizar?

O e-mail institucional deve ser utilizado para contato com professores e colegas 
de turma por e-mail e Hangouts, o chat do Google. Neste endereço e-mail, serão 

encaminhados informativos da Instituição, notificações sobre datas de entrega 
de atividades do Google Classroom, ou atualizações realizadas pelos professores, 
convites para videoaulas no Google Meets, informações de sua Agenda Google e 

solicitações do Google Drive.

É utilizando seu e-mail institucional que você acessa o Google Classroom.

Utilizando o e-mail instituição, você terá acesso às ferramentas do Google de
forma ilimitada e gratuita. Além disso, salas de aula do Google Classroom

ficam bloqueadas para acesso utilizando e-mail sem o domínio da Instituição
por medidas de segurança.

Clique aqui para o Manual do GOOGLE MAIL (GMAIL)

aluno

https://unifaj.faj.br/hubfs/Manuais%20Presencial%20EAD%202020/Compartilhados/EMAIL_manuais_UNIFAJ.pdf


GOOGLE CLASSROOM

O Google Classroom é um sistema de gerenciamento de conteúdo para instituições de 
ensino, procurando simplificar a criação, a distribuição e a avaliação de atividades online.

Dentro do sistema, você poderá acessar separadamente ao conteúdo de cada uma das 
disciplinas que estiver matriculado durante o semestre, podendo conversar com o pro-
fessor responsável e alunos que também participam desta. Ponto que também facilita a 

incorporação de alunos que possuem plano de aulas devido à análise curricular.

Clique aqui para o Manual do GOOGLE CLASSROOM

aluno

https://unifaj.faj.br/hubfs/Manuais%20Presencial%20EAD%202020/Manual%20do%20Aluno/CLASSROOM_manual_do_aluno_UNIFAJ.pdf


GOOGLE MEET

O Google Meet é uma ferramenta de videoconferências que permite a conversa por áudio , 
vídeo e apresentação de slides, imagens e até mesmo a tela do computador do professor. 

Você será notificado por e-mail quando seu professor agendar uma conferência, e para 
acessá-la com toda a turma, você deve utilizar o link disponível no e-mail de convite e

notificação de lembrete.

A ferramenta é completamente gratuita e não é necessário baixar nenhum programa para 
poder utilizá-la, pois esta funciona diretamente em seu navegador.

Clique aqui para o Manual do GOOGLE MEET

aluno

https://unifaj.faj.br/hubfs/Manuais%20Presencial%20EAD%202020/Manual%20do%20Aluno/MEET_manual_do_aluno_UNIFAJ.pdf


GOOGLE AGENDA

O Google Agenda é um calendário e agenda online, nele você poderá adicionar eventos, 
compromissos, datas de prova podendo convidar e compartilhar estas configurações com 

colegas de sala. 

A ferramenta é muito útil para o agendamento de videoconferências com professores e ou-
tros alunos, sendo possível, dentro de um novo evento, gerar o link para o google meeting 

para ser utilizado no horário marcado.

Clique aqui para o Manual 
do GOOGLE AGENDA

aluno

https://unifaj.faj.br/hubfs/Manuais%20Presencial%20EAD%202020/Compartilhados/AGENDA_manuais_UNIFAJ.pdf


GOOGLE DRIVE

Google Drive é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos, nele você 
pode acessar o Google Docs, que funciona como um pacote office online que pode ser 

editado por vários usuários ao mesmo tempo. 

Trazendo uma forma de produzir trabalhos colaborativos em grupo sem a necessidade 
de que todos os componentes se encontrem em um mesmo local.

Clique aqui para o Manual do GOOGLE DRIVE

aluno

https://unifaj.faj.br/hubfs/Manuais%20Presencial%20EAD%202020/Compartilhados/DRIVE_manuais_UNIFAJ.pdf


KAHOOT!

O KAHOOT é uma ferramenta de aprendizado baseada em 
jogos e testes de múltipla escolha. Os jogos de aprendizado, 

também podem ser chamados de Kahoots, e podem ser
acessados gratuitamente pelo aplicativo mobile, 
compatível com IOS e Android, ou navegador.

Seu professor criará um questionário e disponibilizará
à turma o PIN para acesso e participação.

Clique aqui para o manual do KAHOOT

aluno

https://unifaj.faj.br/hubfs/Manuais%20Presencial%20EAD%202020/Manual%20do%20Aluno/KAHOOT_manual_do_aluno_UNIFAJ%20(1).pdf


Atendimento ao Aluno 

A instituição conta com uma equipe de atendimento especializada em Atendimento ao Aluno.

aluno

0800 775 5555
(19) 3837-8500 (19) 3800-5501

(19) 3885-9900 0800 771 4333



Mini Manuais 🤓

e-mail
institucional

google
classroom

google
agenda

google
meet

google
drive

É só clicar 

nos ícones! 

😉
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dicas de
estudo

https://unifaj.faj.br/hubfs/Manuais%20Presencial%20EAD%202020/Compartilhados/EMAIL_manuais_UNIFAJ.pdf
https://unifaj.faj.br/hubfs/Manuais%20Presencial%20EAD%202020/Manual%20do%20Aluno/CLASSROOM_manual_do_aluno_UNIFAJ.pdf
https://unifaj.faj.br/hubfs/Manuais%20Presencial%20EAD%202020/Compartilhados/AGENDA_manuais_UNIFAJ.pdf
https://unifaj.faj.br/hubfs/Manuais%20Presencial%20EAD%202020/Manual%20do%20Aluno/MEET_manual_do_aluno_UNIFAJ.pdf
https://unifaj.faj.br/hubfs/Manuais%20Presencial%20EAD%202020/Compartilhados/DRIVE_manuais_UNIFAJ.pdf
https://unifaj.faj.br/hubfs/Manuais%20Presencial%20EAD%202020/Manual%20do%20Aluno/DICAS_manual_do_aluno_UNIFAJ.pdf


Se tiver outras dúvidas, acesse outros manuais ou fale com seu professor.

Esperamos ter ajudado!

Até mais!

Agora você está por dentro de todo universo do aluno!

aluno


