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Olá Calouro 2020/2.
Devido à Pandemia da Covid – 19, o nosso primeiro dia de aula deste semestre não será como
gostaríamos. Sempre recepcionamos os nossos alunos com confraternização, pipoca e
sorvetes. Mas nesse momento, o importante é a sua segurança, assim como dos nossos
professores e colaboradores.
Em breve estaremos juntos presencialmente!
É importante ressaltar que as aulas acontecem no Regime Letivo Remoto temporariamente e
que elas não se caracterizam como EaD, pois sua grade curricular será preservada assim como
os horários das aulas síncronas.
Se durante o semestre você tiver dúvidas, não hesite em entrar em contato com a coordenação
do seu curso.
Estamos felizes de tê-lo na Universidade Tuiuti do Paraná!

Meu Primeiro Dia de Aula.
Como devo proceder?
Como explicamos, o Regime Letivo Remoto é uma situação temporária, causada pela Pandemia da Covid – 19. No seu primeiro dia de aula, próxima segunda-feira (17 de agosto) você
precisa consultar a sua grade curricular e na sequência acessar o AVA (Ambiente Virtual de
Aprendizagem) da Universidade Tuiuti no horário da sua aula, conforme o turno que você está
matriculado.

Não se preocupe.
Vamos te ajudar com o passo a passo!
Minha Grade Horária
Você terá acesso a sua grade horária pelo Portal do Aluno. Para acessá-lo clique aqui e
insira o seu RA e a sua senha. Essas informações você recebeu no ato da matrícula.
Lembrete 1: o seu RA também consta no seu contrato com a Universidade Tuiuti;
Lembrete 2: se você esqueceu a senha, clique em “esqueci a senha” e informe o seu
email pessoal cadastrado durante o procedimento da matrícula para redeﬁni-la.

Após efetuar o login,
você estará no Portal do Aluno!
Ao lado esquerdo da sua tela, terá acesso ao menu completo, com todas as suas
informações acadêmicas.
Clique em ‘Quadro de Horário’.
Prontinho! Essa é a sua grade com dias e horários de cada disciplina. Sugerimos que
você salve essas informações ou imprima para consultar as suas aulas.
Atenção para a primeira aula de 17 de agosto.

Para acessar o AVA você deverá seguir
os seguintes passos:
1. No seu navegador de internet, acesse o site ead.utp.br
2. Na tela inicial, insira o seu login (é o seu RA) e a senha (você recebeu no ato da sua
matrícula)
3. Pronto! Você já está dentro do AVA.
4. Ao lado esquerdo do monitor você terá acesso ao Menu Completo, incluindo suas
disciplinas.
Reforçamos, que você terá as aulas com os professores de cada disciplina e eles te
acompanharão por toda a carga horária, independente de estarmos no Regime Remoto
ou no Presencial (quando isso for seguro!), assim como os horários da grade.
5. Como esse é o seu primeiro semestre, sua grade curricular é o que chamamos de uma
grade curricular cheia, o que signiﬁca que você está matriculado em todas as disciplinas
deste semestre.
Acesse a disciplina correspondente a sua primeira aula, conforme você consultou na
grade curricular (passo a passo explicado acima)

6.Na área central do seu monitor, você verá os seguintes rótulos:
- Conversa com o Professor: link para as suas aulas ao vivo
- Reﬂexão Teórica – o que você precisa ler
- Discussão com o Grupo - seu fórum, participe
- Checagem de Conhecimento – atividades para o professor mediar o que você aprendeu
- Avaliação de Conceitos – sua nota
Os rótulos podem estar identiﬁcados de maneira diferente, de curso para curso. Mas o
conceito é o mesmo
Se você ﬁcou com alguma dúvida ou teve diﬁculdades no seu primeiro acesso,
estamos aqui para te ajudar! Entre em contato com a CEAD (Coordenação de
Educação a Distância) no email cead@utp.br ou pelo telefone (41) 3331-7704 |
3331-7680.

Demais Adicionais
Portal do Aluno

Todas as suas informações acadêmicas estão disponibilizadas no Portal do Aluno, como por
exemplo notas, boletos, documentações e, como já mencionamos, sua grade curricular.
Nossos departamentos estão com horários especiais e alguns com atendimentos remotos. Mas
sempre disponíveis para atendê-lo.

Biblioteca

O atendimento presencial está com horário diferenciado devido à Pandemia
Segunda a sexta – feira / 8h às 18h

Central de Atendimento ao Aluno
Nossa CAA também está com horário especial
Segunda a sexta -feira / 9h às 17h30

Mas atenção!
Evite sair de casa
Quase todos os serviços podem ser solicitados e/ou realizados pelo email caa@utp.br
Financeiro: sua dúvida não foi solucionada com as informações do Portal do Aluno.
Então encaminhe um email para financeiro@utp.br

