
Portal 

Unimestre 
Acesso as informações 

acadêmicas e financeiras 

do aluno 



Como entrar no portal 

Acessar o site: 
www.ceduca.com.br 
 
Ative aba PORTAL 

ONLINE 

http://www.ceduca.com.br/


Login no portal 
Ao aparecer a janela 

de acesso inserir o 

código e a senha. 

 

Código é liberado 

pela secretaria.  



Tela de cadastro 

Verificar os dados . No 

final dessa tela 

colocar a nova senha 

Senha atual – ceduca 

Senha nova -  

Confirmar a senha –  

 



Tela inicial 



Funções 

Os menus estarão na 

lateral esquerda, 

verticalmente. 



Recados 

Na parte superior 

aparecem dois 

envelopes o primeiro 

são recados para o 

aluno e o segundo 

recado para o 

responsável 

acadêmico ou 

financeiro. 



Recados - envios 

Para envio de recados aos supervisores, professores. 

Clicar na opção novo recado e preencher os dados 

do aluno e a mensagem de envio. 



Notas e frequências 

Procura o ano/semestre que o aluno está 

estudando. Após isso a tabela será mostrada, 

conforme o bimestre foi fechando, enquanto não 

aparece a nota do bimestre o sistema irá mostrar as 

letras NP que significa nota parcial. Quando 

seleciona essa NP ou a nota irá verificar as notas 

separadamente conforme trabalhado. 

 



Notas e frequências 

As notas por TA – tipo de 

avaliação, serão 

mostradas. 



Cantina - Saldo 

Pode acompanhar o saldo da cantina através do portal. 



Cantina - Venda 

Pode acompanhar o que o aluno está consumindo. 



Responsável 

Acadêmico e Financeiro 

 O responsável acadêmico visualiza as 
informações acadêmicas do aluno, 
notas, frequências, horário e recebe  
recados. 

 O responsável financeiro visualiza horário, 
notas, frequências, financeiro do aluno e 
recebe recados. 



Aluno 

 Visualiza: horário, informações descritivas 

de conteúdo de trabalho e avaliações. 

 Recebe recado 

 Pode acessar conteúdo e para fazer 

download de conteúdo inserido pelo 

professor como complemento do estudo. 



Função financeiro 



Usar navegador 

 Acessar o portal com Mozilla ou Google 

Crhome. 

 Internet Explorer ocorre erros ao abrir 

certas janelas 

 



Dúvidas, erros de login ou 

senhas inválidas. 

Enviar e-mail para 

marcelle@ceduca.com.br 

Ou pelo canal do ClassApp - Informática 

mailto:marcelle@ceduca.com.br

