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SISTEMA WEBGIZ ALUNO

WEBGIZ – SISTEMA ACADÊMICO WEB
TUTORIAL DE USO

WEBGIZ – CONHECENDO O WEBGIZ

I – SOBRE O SISTEMA WEBGIZ
Prezado(a) Estudante,
Neste documento estão presentes algumas orientações para
utilização do Sistema Acadêmico via Web do Uniflu.
Através do Webgiz o(a) estudante poderá acessar, via internet,
informações sobre sua vida acadêmica — dados pessoais, histórico escolar,
situação no curso, notas, frequência, ocorrências acadêmicas, estrutura
curricular do curso, poderá também fazer receber e entregar suas
avaliações ou atividades, renovar sua matrícula semestralmente entre
outras finalidades.
O sistema WebGiz Registro Acadêmico consiste em uma ferramenta
que permite a agilidade do processo de matrícula para a secretaria e para o
aluno. Bem como serve como um canal de integração entre a instituição e
os alunos, pais e responsáveis.
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II – ACESSANDO O WEBGIZ
Acesse o Portal do Uniflu através do endereço: www.uniflu.edu.br e
clique em ÁREA DO ALUNO

Na próxima página selecione seu curso. Você será redirecionado para
o sistema WEBGIZ.
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Insira suas credenciais de login e senha e acesse o sistema.

Importante:
Suas credenciais de login iniciais são geradas automaticamente pelo
sistema com os seguintes dados:
Usuário: matrícula (com 6 dígitos ex: 050123)
Senha: 5 primeiros dígitos do CPF (CPF: 123.456.78-99 Senha: 12345)
A matrícula você obtém no Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais ou no Boleto
Após acessar com suas credenciais o sistema apresenta a tela inicial
do sistema com um menu de opções lateral e uma grade com as disciplinas
matriculadas no semestre corrente.
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III – FUNCIONALIDADES DO WEBGIZ – DADOS PESSOAIS

Nessa opção o aluno pode visualizar e /ou alterar seus dados
cadastrais.

Importante:
Mantenha sempre seus dados cadastrais atualizados, principalmente
email e telefone pois eles são fundamentais para a comunicação da
instituição com o aluno.

IV – FUNCIONALIDADES DO WEBGIZ – MENSAGENS
O sistema Webgiz permite o intercâmbio de mensagens entre alunos
e professores.

Importante:
Não é possível enviar mensagens de alunos para alunos
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V – FUNCIONALIDADES DO WEBGIZ – MENU ACADÊMICO
No menu acadêmico o aluno tem acesso à diversas funcionalidades
como Disciplinas matriculadas, notas, frequência, gráficos, histórico
resumido, agenda de avaliações, repositório de arquivos e etc.
Neste manual focaremos nas seguintes funcionalidades: Agenda de
Avaliações, Entrega de Atividades avaliativas e Repositório de Arquivos.
VI – MENU ACADÊMICO – AGENDA DE AVALIAÇÕES
Esta
opção
propicia
ao
aluno
a
visualização
atividades/avaliações em forma de agenda.

das

Para acessar basta selecionar a opção Agenda de Avaliações
no menu Acadêmico

Uma vez feitos os filtros, o sistema oferece duas modalidades de
visualização.
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No modo Calendário, as atividades/avaliações são exibidas
nesse formato.

No modo Lista, o sistema exibe na tela as atividades/avaliações
de forma mais resumida.

Em ambos os modos de visualização, ao clicar sobre a
atividade/avaliação, o sistema exibe a tela Informações da
atividade, que contém um detalhamento da mesma.
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VII – MENU ACADÊMICO – REPOSITÓRIO DE ARQUIVOS
Esta opção permite aos alunos acessarem em seu sistema acadêmico web
(Webgiz) arquivos disponibilizados pelo Coordenador e/ou Professor.
Para acessar basta ir ao menu Acadêmico|Repositório de Arquivos

Os arquivos postados pelo professor são exibidos no grid Repositório de
Disciplinas, para exibi-los por disciplinas é necessário realizar o filtro.
Os arquivos postados pelo coordenador/supervisor são exibidos no grid
Repositório Geral.
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Nesta tela são exibidas informações sobre os arquivos que estão disponíveis
para o download. Para baixar os arquivos, basta clicar no ícone da pasta.

VII – MENU ACADÊMICO – ENTREGA DE ATIVIDADES
Através desta opção, o aluno poderá enviar online as atividades realizadas.
Esta opção ficará disponível quando o professor cria e disponibiliza uma
atividade ou avaliação para entrega online.
Nesta tela o aluno tem a relação de todas as atividades avaliativas com os
prazos de entrega e as opções conforme descrito abaixo.

Fig. 2.1

1° ícone: Envio do arquivo
2° ícone: Download do arquivo enviado
3° ícone: Informações sobre o arquivo enviado
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Ao clicar no ícone de envio do arquivo, é exibida uma tela para a
realização do upload do arquivo correspondente à atividade.
Nesta tela são exibidas as informações necessárias para o envio
como a extensões de arquivo permitida.

Importante:
- Atente para a extensão permitida pelo professor para envio do
arquivo. Ex.: Arquivo do Word (.DOC ou .DOCX), arquivo de visualização PDF
(.PDF), etc.
- O sistema só permite envio de 1 arquivo por avaliação. Caso queira
trocar o arquivo basta enviar o novo arquivo que o sistema substitui o
anterior, desde que o prazo de envio esteja em aberto.
- O tamanho máximo do arquivo é de 20MB, caso não seja possível
reduzir o arquivo entre em contato com o suporte (email no fim desse
manual)
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VIII – FUNCIONALIDADES WEBGIZ – SITUAÇÃO FINANCEIRA
Para visualizar essa opção, acesse o menu Recebimentos |
Situação Financeira.

Nesta opção você consulta toda a situação financeira junto à
instituição de ensino, onde constam os débitos de mensalidade e
taxa que estão em aberto ou quitadas. Você poderá escolher a
ordem de exibição dos débitos, se Decrescente ou Crescente.

•

Para emitir a segunda via dos boletos em aberto, você
deve clicar no ícone

.

Importante:
- O Sistema Giz está configurado para utilizar boletos
registrados, só será possível emitir o boleto pelo Webgiz se o banco
já tiver retornado com a confirmação de registro da numeração do
boleto em questão.

11

WEBGIZ – CONHECENDO O WEBGIZ
•

Através Imprimir boleto, é emitida a segunda via do
boleto.
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Segue os contatos dos principais setores da instituição
Secretaria
- Campus I: secretaria.campus1@uniflu.edu.br
- Campus II: secretaria.campus2@uniflu.edu.br
Financeiro
- financeiro.campus2@uniflu.edu.br
Suporte de TI
Suporte técnico: suportewebgiz@uniflu.edu.br
Telefone do UNIFLU
(22) 2101-3350
Excepcionalmente durante a pandemia nos horários entre 12h e 18h.
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