
CHEGOU A SUA VEZ

Bem-vindo

Calouro!

Preparamos um guia especial 

com tudo o que você precisa 

saber sobre a Graduação 

Presencial e Semipresencial!

Leia com atenção e conheça 

mais a sua modalidade.
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Que bom que você chegou!

Estamos animados por fazer parte do seu crescimento. 

Neste guia vamos explicar sobre o nosso Modelo de Ensino e 

principalmente trazer orientações para a sua trajetória no Ensino 

Presencial e Semipresencial.

Parabéns pela sua escolha! As modalidades da UniMETROCAMP

são pensadas para atender as suas necessidades.

Ensino Presencial Ensino Semipresencial 

Na graduação presencial você terá 

mais convivência com o mundo 

universitário e mais contato com 

professores e colegas.

No semipresencial você tem 

flexibilidade de horário, e garante até 

2 dias por semana de experiência 

no campus.

Os alunos presenciais possuem uma menor 

carga horária de aulas online, chegando até 

40% do curso.

A partir do segundo semestre você já pode 

escolher quais disciplinas gostaria de estudar 

online ou presencialmente.

Todas as nossas aulas contam com toda a infraestrutura física ou 

tecnológica para receber e preparar você para o mercado de trabalho, 

além de professores preparados e especialistas nas disciplinas. 



Estamos sempre trabalhando para 

oferecer uma experiência completa!

Jornada do Calouro Presencial e Semipresencial
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Uma nova fase pode gerar aquele friozinho na barriga, não é mesmo? 

Será que vai dar certo? Eu vou conseguir me adaptar?

Fica tranquilo! Nós pensamos em tudo para facilitar 

essa etapa de novidades!

Para ajudar você desde o começo da sua trajetória aqui com a gente, 

você conta com o Projeto Angels. 

É isso mesmo! Um aluno veterano vai interagir com você  tirando 

dúvidas do cotidiano e compartilhando todas as dicas para você 

mandar bem!

CLIQUE AQUI PARA SABER 
COMO VAI FUNCIONAR

https://static-or02.inbenta.com/7f6a6d8778d2bfdc846586237b39b3bd5ef8938464f94fd8dfa0e02ceb06e10e/FAQ_ANGELS.pdf


Modelo de Ensino Aura

Nosso modelo de ensino é inovador e acompanha as novas 

necessidades do mercado, preparando você de forma completa! 

Em um cenário cada vez mais tecnológico a gente não poderia ficar de 

fora e, por isso, pensamos na sua relação com a tecnologia, 

escolhendo ferramentas adequadas para o seu aprendizado.



Aura é o nosso modelo de ensino-

aprendizagem: uma metodologia única 

e inovadora que conecta a expertise do 

presencial com a inteligência do digital, 

tornando a nossa sala de aula mais 

interativa e colaborativa.

Você tem acesso a um conteúdo digital de 

acordo com o seu plano de ensino. 

Engajado pelo professor, você será 

convidado a explorar os conteúdos para 

que possa participar, ativamente, da 

discussão e aplicação destes conteúdos 

digitais durante a atividade.

Você tem acesso a um conteúdo 

digital de alta qualidade, o que lhe 

permite mais independência ao buscar 

os conteúdos disponíveis na plataforma 

digital. Incentiva o autoaprendizado

em um ambiente virtual que oferecerá a 

flexibilidade que tanto busca no 

desenvolvimento de suas 

competências. 

O Aura traz uma relação contínua de 

aprendizagem ao estabelecer uma linha 

de desenvolvimento interdependente 

entre os ambientes de aprendizagem 

presencial e digital. O conteúdo digital 

abre espaço para inúmeras discussões 

que serão realizadas na aula presencial.  



Para ajudar você a se organizar nos estudos e na 

preparação para as provas, vamos mostrar como 

funciona o nosso sistema de avaliação acadêmica.

A sua avaliação em cada disciplina se dará a partir de 

3 provas, sendo duas presenciais e uma digital, cada 

uma valendo o total de 10 pontos.

AVALIAÇÕES PRESENCIAIS

São avaliados os conteúdos das disciplinas 

ensinados até a sua realização. Sua nota 

será composta por:

• Prova individual: 7 pontos

• Atividades acadêmicas: 3 pontos

São avaliados todos os conteúdos 

ensinados na disciplina.



AVALIAÇÕES DIGITAIS

Nesta prova serão avaliados os temas 

relacionados ao crédito digital da disciplina.

A partir da soma dessas 3 avaliações será 

calculada a sua Média Final.

• Em cada avaliação, você deverá obter resultado igual ou superior 

a 4 pontos, caso contrário a nota não poderá ser contemplada no 

cálculo da Média Final.

• A Média Final obtida deverá ser igual ou superior a 6 pontos.

• Você deverá apresentar a frequência mínima de 75% nas aulas.

IMPORTANTE



PERDEU A PROVA?

O resultado obtido na AV3, que poderá ser 

de até 10 pontos, substituirá a sua menor 

nota, entre AV1 e AV2. A substituição só 

será aplicada caso o resultado tenha sido 

superior à sua menor nota.

As disciplinas avaliadas por Nota Final (NF) apresentam em seu 

Plano de Ensino a forma de composição da nota. Em caso de 

dúvidas, converse com seu professor.

ATENÇÃO

Aqui você poderá melhorar a sua nota

da AVD.

Essa prova valerá 10 pontos. Caso o 

resultado obtido na AVDS seja superior ao 

da AVD, ela substituirá esta última.



Durante o semestre, fique ligado nas datas mais 

importantes para programar os seus estudos e atividades!

No calendário você encontrará todas as datas importantes 

como: início e término das aulas, períodos de prova, datas 

para os programas de reforço acadêmico e feriados.

Você deve estar se perguntando: onde encontro o 

calendário, correto? Basta acessar o Campus Virtual (SIA), 

na parte inferior, busque Calendário Acadêmico e escolha o 

calendário do seu período vigente.

Como usar o Calendário 

Acadêmico ao seu favor?

CLIQUE AQUI PARA 
ACESSAR O SIA

https://portal.siaaluno.com.br/sianet/logon


O AVALIANDO O 

APRENDIZADO são 

simulados divididos em 4 

ciclos, que te ajudam a 

estudar e testar seus 

conhecimentos sendo 

realizados ao longo do 

semestre, e ainda ganhar até 

2,0 pontos extras para AV3.

*consultar disciplinas 

participantes.

O nova chance, caso você 

perca alguma prova ou fique 

com nota menor que 4,0 

pontos, te dá a oportunidade 

de melhorar a sua 

performance!

Sua oportunidade de 

melhorar a nota da 

AV1/AV2!

Teste seus 

conhecimentos

e ganhe pontos 

extras na AV3!

Aulão ao vivo de que 

você precisa!

Para que você não vá para a 

prova com dúvidas, aproveite o 

Programa PREPARA e revise, 

por meio de aula teletransmitida

ao vivo, todo o conteúdo das 

aulas que cairá nas provas.

Metodologia e tecnologia 

inovadoras em suas aulas!

O REFORÇO se dará por meio de 

aulas teletransmitidas ao vivo, 

acompanhadas da realização de um 

chat para envio de dúvidas e 

mensagens dos alunos.

Fique por dentro de todos os programas de 

reforço acadêmico e arrase neste semestre!!

SUPER DICA PASSANDO PELA SUA TELA!



As Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) são parte da 

formação curricular e uma ótima oportunidade de se destacar no mercado 

de trabalho.

Fica ligado: Completar a carga horária de AAC é um dos requisitos para 

colação de grau/integralização do seu curso.

O quanto antes você começar a se planejar e pensar no seu futuro, 

melhor! Dessa forma, fica fácil aproveitar todas as oportunidades 

oferecidas pela UniMETROCAMP e adquirir diversos conhecimentos e 

habilidades. 

Você conhece as

Atividades Acadêmicas 

Complementares - AAC?



1. Os 2 principais ambientes utilizados durante 

todo o curso são: SIA e Web Aula - SAVA.

2. Há algumas funcionalidades disponíveis nos 

dois ambientes. Exemplo: Gabaritos e Notas. 

Outras específicas para cada ambiente.

3. O primeiro acesso para criação de senha é 

feito no SIA e a senha criada será a mesma 

que o aluno vai utilizar para acessar o Web 

Aula

4. O SIA pode ser acessado pelo Portal do Aluno 

, clicando em “Área do Aluno” ou diretamente 

pelo link: 

https://portal.siaaluno.com.br/sianet/logon

5. A Web Aula - SAVA pode ser acessada 

através do SIA em “Minhas Disciplinas 

Online”.

Campus Virtual ou SIA

Funcionalidades 

acadêmicas e financeiras

Principais Funcionalidades

Agendamento de Prova

Emissão de Histórico

Inclusão/Exclusão de Disciplinas

Consulta Horas AAC

Consulta Nota

2ª Via de Boleto

Abertura de Requerimentos

Web Aula - SAVA

Todo conteúdo da disciplina 

e ferramentas de estudo

Principais Funcionalidades

Acessar o conteúdo digital das 

disciplinas

Informações gerais sobre as disciplinas 

cursadas

Acessar trabalhos e conteúdos 

anexados pelos professores

Acesso à biblioteca, laboratório virtual, 

sistema de avaliações, calendário 

acadêmico e página de carreiras

Resumo

CONHEÇA UM POUCO 
MAIS DO SIA

https://portal.siaaluno.com.br/sianet/logon
https://portal.siaaluno.com.br/sianet/logon


Primeiro 

Acesso 

do Aluno 

O primeiro acesso é feito no SIA 

(Campus Virtual).

Depois, você poderá acessar 

diretamente a Web Aula com a 

mesma senha.

Clique aqui e acesse o 

portal

Digite a sua matrícula e senha.

Sua senha inicial será composta 

pelas duas primeiras letras do 

seu nome em caixa alta e os 

quatro primeiros dígitos do 

seu CPF.

Ex.:

Nome: Maria Magalhães

CPF: 123.456.789-10

Senha: MA1234

Após o primeiro acesso, será 

solicitada a alteração da senha.

Digite seu CPF, sua data 

de nascimento e clique em 

Consultar Matrícula.

Copie o número da sua 

matrícula e volte para a 

página de acesso.

Caso não saiba sua 

matrícula, clique aqui

https://sia.estacio.br/sianet/logon
https://sia.estacio.br/sianet/logon
https://sia.estacio.br/sianet/logon/ConsultaMatricula
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1 No MENU PRINCIPAL, é 

possível acessar diversas 

opções acadêmicas e 

financeiras, dentre outras.

Na opção MINHAS 

DISCIPLINAS ONLINE, é 

possível acessar as 

disciplinas online. 

É possível também acessar o 

CALENDÁRIO ACADÊMICO.

2

3

Campus Virtual

1

2

SIA – Menu 

Principal



Em ACADÊMICO, há várias 

opções de consultas e solicitações. 

As principais são:

• Informação Acadêmica e 

Financeira por E-mail*

• Histórico Escolar

• Notas de Provas

• Quadro de Horários

*É possível habilitar o envio de 

informações acadêmicas e financeiras 

via e-mail.

Ao escolher a opção Notas de 

Provas, por exemplo, é possível 

visualizar as notas de cada 

disciplina.

1

2

SIA – Menu 

Acadêmico Campus Virtual

1

2



SIA – Menu 

Atendimento
Em ATENDIMENTO no campus 

virtual você tem as opções:

• Atendimento agendado

• Requerimentos

• Reclamações

• Ouvidoria

Nessas opções, há categorias de 

acordo com o nicho de 

atendimento.

Em ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES está 

disponível a opção Consultar Horas 

e Atividades Realizadas. Nela é 

possível verificar:

• Quantidade de horas 

necessárias

• Quantidade de horas obtidas

• Horas a realizar no curso 

matriculado

1

2

1

2

Campus Virtual



Web Aula - SAVA

Ao acessar a Web 

Aula, todas as suas 

disciplinas matriculadas 

já serão exibidas na tela 

inicial.

Para começar a 

estudar seu conteúdo 

digital, basta clicar

na seta de cada 

disciplina.

Acesso ao Fórum de 

participação.

1

2

No botão de mensagens, 

você tem acesso a troca de 

mensagens com seus 

professores de cada 

disciplina.

Dentro deste ambiente 

virtual você tem acesso  a 

trabalhos anexados pelo seu 

professor.

Web Aula é onde você encontra todas as disciplinas  nas quais está matriculado. É 

nesse ambiente que você acessa seu conteúdo digital e outras ferramentas de 

apoio ao seu aprendizado.

1

4 35
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Devido a pandemia 

tivemos que nos 

reinventar para garantir 

um ensino contínuo e de 

qualidade para nossos 

alunos!

Para isso contamos com 

a ferramenta Teams. 

Com ela as aulas são ao 

vivo e a interação com o 

professor é garantida!

https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/download-app
https://apps.apple.com/br/app/microsoft-teams/id1113153706
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams
https://passwordreset.microsoftonline.com/


Aulas ao vivo

1. Como faço para assistir as aulas ao vivo

Entre no Teams no dia e horário da sua disciplina, cujas informações estão

disponíveis no seu SIA, “grade de horários”.

Vá na aba “equipes” do Teams e clique na disciplina desejada.

Quando o professor iniciar a aula, você vai notar o aparecimento de dois ícones-

uma câmera, para mostrar que a aula ao vivo está acontecendo, e um botão de

ingressas. Clique no botão para entrar na sala que está tendo a aula.

Recomenda- se entrar na sala com o microfone e câmera desligados, e ativá-los

quando necessário.

Quer saber mais sobre o Teams? Preparamos um FAQ com as principais

dúvidas.

CLIQUE AQUI 

https://indd.adobe.com/view/945f080e-9418-43cd-a909-1c35ec72a5a0


Agora fique ligado! 

Vamos mostrar

os nossos canais

de atendimento



Canais de Atendimento

Presencial - NAAF

Na secretaria você pode solicitar 

declarações, assinatura de 

estágios, fazer pagamentos e 

tirar dúvidas em geral.

Central de 

Atendimento

De 2ª a 6ª, das 8h às 21h, e sábados,

das 8h às 18h 

0800 771 5001

Atendimento Remoto

Atendimento via WhatsApp.

(19) 45012653

CAMPUS VIRTUAL - SIA

Atendimento online pelo Chat ou 

por Ouvidoria.  Você só precisa do 

número de matrícula para acesso.



Chegou a hora das 

vantagens de ser 

aluno 

UniMETROCAMP.
Segura o coração que vem 

coisa boa por aí!



Licença gratuita do 

Office para os alunos
Acesso gratuito a diversas plataformas 

fundamentais para o planejamento e 

organização dos estudos como Planner, 

OneNote e Teams e ferramentas que fazem 

parte da sua jornada profissional como 

Excel, Power Point e Word.

A licença fica disponível para cada aluno e 

basta utilizar o seu e-mail UniMETROCAMP

para realizar o login no Office e começar a 

usufruir os benefícios.



O Clube do Aluno possui parcerias em diversas categorias!

Acesse https://www.meucupom.com/clube-do-aluno e confira!

Já ficou sabendo que aqui você tem acesso exclusivo ao Clube do 

Aluno com centenas de benefícios?

https://www.meucupom.com/clube-do-aluno


Facilidade e praticidade 

na palma da sua mão 

com o APP 

Baixe agora mesmo,

Faça login e 

Conecte-se ainda

Mais com sua

Vida acadêmica.

O APP tem objetivo de trazer praticidade e 

comodidade durante sua jornada.

Afinal de contas, veja o que você pode fazer:

1 Consultar Calendário acadêmico

2 Consultar horário de aulas, notas de 

provas, número de faltas e histórico 

escolar

3 Verificar boletos

4 Portal de negociação

5 Marcar um atendimento

6 Renovar sua matrícula, montar grade!

Disponível em todas as lojas



A gente leva você para além da sala de aula. Estude em 

universidades reconhecidas mundialmente, conheça diferentes 

culturas e saia na frente no mercado de trabalho.

Conheça nosso programa de intercâmbio

Convênios acadêmicos e profissionais com universidades 

internacionais.

Aproveite essa oportunidade, foque nos estudos e garanta um 

bom desempenho acadêmico. Assim você aumenta as suas 

chances de participar.



A área de Carreiras tem como foco ajudar o aluno na 

conquista do seu primeiro emprego e até mesmo em uma 

promoção para aqueles alunos que já estão no mercado 

de trabalho. 

Carreiras

Você preparado para o mercado ! 

PORTAL DE VAGAS

http://www.encontresuavaga.com.br/


Estamos muito contentes em ter você aqui 

e queremos que conte com a gente nessa 

fase de desenvolvimento e descobertas! 

Viu como tem muita 

coisa boa?!


