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Apresentação

O Virtual Aluno é o canal oficial de comunicação
entre você e a UCP, onde se encontram todas as
informações essenciais sobre sua vida universitária,
bem como serviços que você poderá solicitar durante
o seu curso.

É no Virtual Aluno que você tem acesso a avisos da
Universidade, de coordenadores e professores. Além
disso, permite que você solicite requerimentos
virtuais para emissão de declaração de passe,
históricos, programas de disciplinas, material didático
disponibilizado pelos professores, entre outros
documentos. 

Mantenha sempre seus dados cadastrais
atualizados para que possamos nos comunicar
com você.
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Como acessar
e utilizar o
novo Virtual
Aluno:
O Virtual Aluno pode ser acessado pelos

alunos de cursos de graduação da

Universidade Católica de Petrópolis,

mediante inserção de RGU e senha. 

Realizada a autenticação do usuário, a

página inicial então será exibida. Nela

estão exibidos os avisos acadêmicos.

Nessa tela é possível visualizar o menu

principal no lado esquerdo e também um

resumo do seu perfil no canto superior

direito.

É através desse menu situado na lateral esquerda da página em que você terá os

devidos acessos às informações essenciais sobre sua vida universitária, bem como aos

serviços acadêmicos da Universidade.
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Menu principal

Nesta aba você terá acesso aos avisos e ocorrências, acesso às bibliotecas virtuais e

ao Espaço do Aluno.

No espaço do aluno você terá acesso ao manual do aluno que tem o objetivo de

fornecer informações úteis à sua orientação sobre atos e fatos da vida universitária.

Nesse espaço também é possível acessar as normas acadêmicas e demais

documentos universitários.
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1 – Aviso

A aba calendário exibe os

horários de cada disciplina,

podendo o aluno selecionar a

visualização resumida ou o

formato calendário. Nesta

opção, é possível visualizar

as datas das provas

agendadas pelos seus

professores.

No calendário acadêmico,

publicado anualmente pela

UCP, constam os períodos

recomendados para pré-

matrícula, provas, os

recessos, semanas

acadêmicas e prazos para

solicitação de recursos ou

requerimentos.

2 – Calendário



O plano didático é um documento

elaborado pelo professor para definir

objetivo e programa da disciplina, a

metodologia a ser utilizada, dentre outros.

Para acessar o plano didático de

determinada disciplina basta acessar o

botão       .

Em Avaliação > Boletim você tem acesso as notas das disciplinas que está matriculado

no semestre assim como um relatório de suas faltas. 
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3 – Avaliação

Já no item Avaliação > Frequência, é possível acompanhar se a quantidade de

ausências está próxima do limite de frequência obrigatória (75% das aulas dadas).

Aqui o aluno consegue visualizar as disciplinas que está matriculado durante o

semestre. Em cada disciplina é possível visualizar o plano didático, os critérios de

avaliação e publicações feita pelo professor.

4 – Disciplina



As abas “Ementa das Disciplinas” e

“Histórico Comparativo” são arquivos de

download automático.

A ementa é um documento que informa o

programa das disciplinas. O histórico

comparativo é um documento que contém

as disciplinas aprovadas, não cursadas,

disciplinas eletivas e extras, organizadas

no formato da grade curricular.
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Na aba "Histórico", está listado todo o histórico do aluno na Universidade, separadas

por períodos letivos e disciplinas. Nessa aba você também encontrará umas listagem

com o registro das suas horas complementares.

As atividades complementares são componentes curriculares caracterizados pela

participação do estudante em eventos internos e externos à instituição tais como:

semanas acadêmicas, seminários, palestras, iniciação científica, entre outros. Cada

curso de graduação possui uma carga horária específica.

No final da página o aluno consegue visualizar a carga horária total cumprida e a carga

horária à cumprir.
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Nessa opção o aluno tem acesso a todos os dados pessoais informados no momento

da matrícula.

A aba "Documentos" mostra a documentação pendente do aluno.  É possível realizar o

upload da documentação que está faltando, basta clicar no botão azul. Depois

selecione o documento em seu computador/dispositivo em seguida clique em “enviar”.

5 – Cadastro

Neste menu o aluno poderá ter acesso à: cobranças  a pagar, impressão de boletos,

extrato financeiro e relatórios.

É possível copiar o código de pagamento ou visualizar o boleto.

6 – Financeiro



Após escolher o

serviço, na página

aberta, serão exibidas

as especificações do

mesmo. Verifique-as e,

estando de acordo,

clique em “Adicionar

serviço”.

Alguns tipos de serviço

possuem uma taxa a

ser paga para dar

andamento no

processo. Fique atento!

Além de realizar a abertura de requerimentos, você consegue acompanhar a situação,

interagir e verificar se eles foram concluídos, cancelados ou se estão em andamento.
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7 – Secretaria Virtual

Para criar um novo requerimento, clique em "Nova Solicitação". Em seguida será

exibida uma lista com todos os serviços disponíveis no virtual aluno.



A rematrícula é obrigatória para que seja garantido

o vínculo do aluno com a Instituição e ocorrerá em

datas previstas no calendário acadêmico. Para que

haja a rematrícula, o aluno precisa estar

adimplente.

Por fim, na aba "contratos" é possível visualizar

todos os contratos de renovação de matrícula de

cada semestre letivo.
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Na aba "Matrícula' é onde você deverá realizar a sua rematrícula que ocorre

semestralmente. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem a responsabilidade de conduzir e

coordenar os processos de avaliação interna da instituição, bem como sistematizar e

prestar as informações solicitadas pelo INEP.

A Avaliação institucional é realizada duas vezes ao ano e representa um processo

realizado de modo que os resultados sejam capazes de promover mudanças.

Em períodos de avaliação, o questionário fica disponível em aba própria no virtual

aluno.

8 – Avaliação Institucional
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