
# UN I F EMM  COM
 VOCÊ  EM  CASA !

D I CAS  DE
AULAS
ONL INE !



MANUAL  DE  D I CAS  PARA  AULAS  ONL INE

Ca r o s  A l uno s  ( a s ) ,  

 

Neste momento em que estamos separados devido a

pandemia do Covid-19, toda a equipe de coordenação do

Centro Universitário de Sete Lagoas trabalha em conjunto

para favorecer seu bem estar acadêmico a fim de

continuarmos com a realização do seu grande sonho!

 

Em prol disso, este documento lhe orientará em relação a

alguns alinhamentos durante os encontros das aulas online

na plataforma do portal Universitário e o google meet.

 

Vamos lá?



MANUAL  DE  D I CAS

O UNIFEMM, neste momento de pandemia utiliza a plataforma

presente em seu Portal Univesitário também para os alunos dos

cursos presenciais. Neste local de acesso, os alunos podem

participar de todas as aulas (que estão sendo aplicadas ao vivo)

de acordo com o seu curso. 

 

Para acessar a esta plataforma, basta acessar o site do Centro

Universitário de Sete Lagoas e clicar na guia “Unifemm Virtual” e

logo após, acessar a  guia Portal Universitário” com seu login e

senha. 

 

 

 

PRONTO!

Você estará junto de seus colegas e professor (es)

participando das aulas por meio da vídeoconferência!



ATENÇÃO  PARA  O
HORÁR IO  DAS
AULAS !

TURNO MATUTINO: 08:00 ÀS 11:15

TURNO NOTURNO: 18:45 ÀS 22:00.

GRADUAÇÃO

MATUTINO: 07:30 AO 12:00

VESPERTINO: 13:30 ÁS 17:00

(ALEATÓRIO)

COLÉGIO



Escolha um ambiente tranquilo, longe de distrações que

possam lhe desconcentrar. Prefira por um local arejado e

silencioso.

Deixe próximo de você garrafinhas de água, carregadores de

aparelhos eletrônicos, fones de ouvido, dentre outros utensílios

que você acredita ser necessário para que você não perca

todos os momentos das aulas.

 

     

 

 

 

ATENÇÃO

Apesar de estarmos separados é necessário vestimenta

adequada para a participação nas aulas Online!

  

Você está conectado! A diferença é que a aula é ao vivo. 

Então lembre-se de utilizar vestimenta apropriada para o

momento. 

 

Boa aula!

COMO  POSSO  ME  PREPARAR
PARA  AS  AULAS  ONL INE ?



Se, após a leitura deste documento restar alguma dúvida,

estamos disponíveis em nossos canais de comunicação e pelo

whatsapp.

 

            (31) 9 75288825 ou pelo telefone 2106-2106.

 

          Consulte também o seu coordenador de curso para mais 

e           esclarecimentos! Será um prazer atender você!

 

 

 

Mas, lembre-se, toda a tempestade passa!

 

#SeparadosSimsozinhosNunca

#UNIFEMMComVocêEmCasa
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