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PARA COMEÇAR

O Portal RM possibilita você

gerenciar melhor as suas

atividades acadêmicas, como

exemplos mais recorrentes temos:

Matrícula, contrato, boletos,

disciplinas, horários, matriz

curricular, histórico escolar,

declaração de matrícula,
desempenho, faltas e notas.



PASSO A PASSO PARA MATRÍCULA

Página de 
inscrição

Iniciando a 
matrícula

Realizando a 
matrícula

Disciplinas 

Conclusão

Assinando o 
contrato 

eletrônico

Impressão de 
Boleto

Veja o passo a passo 
detalhado no site da 

FESAR 
https://assets.fesar.edu.br/
arquivos/subsites/processo
-seletivo/tutorial-de-
rematricula-2022-1.pdf

https://assets.fesar.edu.br/arquivos/subsites/processo-seletivo/tutorial-de-rematricula-2022-1.pdf


ANEXO I – ACESSO AO PORTAL

Portal do Aluno, acesse o link: https://portalaluno.afya.com.br

Como são seus primeiros acessos, o seu login é o CPF e a senha sua data de

nascimento. O portal tem essa carinha:
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MATRÍCULA ONLINE – COMO FUNCIONA?



SECRETARIA – REQUERIMENTOS 

CENTRAL DO ALUNO – REQUERIMENTOS

Caso o aluno queira solicitar ou protocolar algum documento poderá fazer isso também pelo

Portal do Aluno, é só abrir o “Menu” e deslizar até “Secretaria – Requerimentos”:



SECRETARIA – REQUERIMENTOS 

CENTRAL DO ALUNO – REQUERIMENTOS

Por fim, o aluno poderá utilizar as solicitações disponíveis no portal clicando na opção que lhe

interessar. Além disso, poderá acompanhar a requisição em “Solicitados”.



GRADE CURRICULAR 

GRADE CURRICULAR 

O aluno que tem o interesse de saber qual é a grade curricular do curso, poderá 

acessá-la pelo Portal do Aluno, e através do “Menu” visualizará “Grade Curricular”:



GRADE CURRICULAR 

GRADE CURRICULAR 

Na tela a seguir está disponível para visualização a grade curricular do aluno, com 

disciplinas do 1º ao 10º período do curso conforme a Matriz Afya. Nesta tela o aluno 

tem acesso as disciplinas “Em curso”, “Pendentes”, e quais já “concluiu”: 



GRADE CURRICULAR 

GRADE CURRICULAR 

Para visualizar todas as disciplinas o aluno terá a opção “Expandir todos”, é só clicar 

que as disciplinas se expandirão conforme no exemplo:  



CENTRAL DO ALUNO – DESEMPENHO  

CENTRAL DO ALUNO - DESEMPENHO 

Em “Desempenho” o aluno poderá alternar entre os períodos concluídos como no

exemplo. O discente escolhe o período e a etapa que deseja visualizar, após escolher a

página atualizará automaticamente.



CENTRAL DO ALUNO - DESEMPENHO 

CENTRAL DO ALUNO – DESEMPENHO  

Após ter escolhido as opções e esperar a página atualizar, o aluno terá o seguinte

resultado “Desempenho de notas do aluno”, no qual a discente poderá comparar

sua nota final (em verde) com a média da turma (em azul) e a média do curso (em

amarelo), exemplo:



CENTRAL DO ALUNO – FALTAS  

CENTRAL DO ALUNO – FALTAS  

Em “Faltas” o aluno poderá visualizar as faltas lançadas por mês nas disciplinas do

período que está cursando e a porcentagem atual, lembrando que possui um limite de

25%:



CENTRAL DO ALUNO – NOTA/FALTA UNIFICADA 

CENTRAL DO ALUNO – NOTA/FALTA UNIFICADA  

Nesta página o aluno terá uma visualização mais minuciosa de notas + faltas +

porcentagem de faltas distribuídas em colunas:



CENTRAL DO ALUNO – NOTAS 

CENTRAL DO ALUNO – NOTAS  

Além disso, em “Notas” o discente tem a possibilidade de conferir as notas separadamente,

como N1, N2, Exame final, etc., em “Avaliações” poderá visualizar as notas de cada

atividade que será lançada pelo docente:



ACESSO – EBSCO 

EBSCO – BUSCA INTEGRDADA FESAR | AFYA 

Para acessar o Ebsco, plataforma integrada de pesquisa que disponibiliza e-books,

periódicos, artigos, entre outros, para estudo, o primeiro passo é clicar em “Menu” e

procurar por “Urls Externos”:



ACESSO – EBSCO 

EBSCO – BUSCA INTEGRDADA FESAR | AFYA 

Após finalizar o primeiro passo, o segundo será deslizar o mouse até encontrar “26 –

Ebsco – FESAR”:



ACESSO – EBSCO 

EBSCO – BUSCA INTEGRDADA FESAR | AFYA 

-

Esta é a tela de busca do Ebsco, e para realizar sua primeira pesquisa, o aluno digitará

no campo “insira qualquer palavra” o tópico ou a palavra-chave de seu interesse e

clicar em “Buscar”:



EBSCO – BUSCA INTEGRDADA FESAR | AFYA 

ACESSO – EBSCO 

Feito a busca com o tópico que escolheu os resultados aparecerão conforme abaixo.

No lado esquerdo você poderá filtrar escolhendo as opções disponíveis:



ACESSO – EBSCO 

EBSCO – BUSCA INTEGRDADA FESAR | AFYA 

-
-
-

Por fim, após finalizar a pesquisa, no lado esquerdo da tela, o aluno poderá escolher 

entre “Resumo detalhado”, “Texto completo em PDF”, e Salvar PDF em Nuvem”, e 

fazer a leitura. Bons Estudos!



Obrigado!
Esperamos ter ajudado.

Fonte: UNIPTAM

Edição do material adaptado -NED (Núcleo de Experiência Discente) FESAR e 

Colaborador /discente – Leonardo 

Segue contatos:

(94)3198 1149

(94)99265 5223

(94)99216 1206

centraldoaluno@fesar.edu.br


