


Portal Acadêmico

No Portal Acadêmico você vai encontrar material de aula, notas, frequência, situação 

financeira, informações da faculdade e comunicados importantes.

Para acessar o Portal,  siga os passos abaixo:

Navegadores

Acesse

www.facthus.edu.br

http://www.facthus.edu.br/


ACESSAR

Após acessar o site da FACTHUS e antes de realizar login no Portal do Aluno, 

certifique-se de que os menus/janelas pop-ups do navegador não estão ativos.

Fig. 1 – Acesse a página  principal da FACTHUS, e 
selecione área do aluno

Fig. 2 – Para acessar o Portal Acadêmico clique em  



Digite o usuário (número da matrícula) e a senha. Depois, clique em ACESSAR

No primeiro acesso
aparece uma mensagem de 

senha expirada, para que seja 
realizada a troca de senha, clique 

em “OK”.

Alteração de senha: no primeiro campo digite a Senha Atual, em 

seguida uma Nova Senha pessoal, que deve conter no mínimo 6 

(seis) dígitos, Confirmar Nova Senha.



Se esquecer  a senha, para recebê-la eletronicamente, o cadastro do(a) aluno(a) deve estar com e-mail válido e atualizado. 

* Para atualizar o e-mail entre em contato com o setor de Protocolo da Instituição.

Clique em “OK” para confirmar

Digite seu e-mail (o mesmo cadastrado na 
Instituição).



Portal Acadêmico

Selecione o menu Início / Educacional.

Aguarde até que o ambiente seja carregado.

Em seguida o Período Letivo/Curso desejado.



Quadro de Avisos

Na página inicial é exibido o “Quadro de Avisos” que são alertas referentes à frequência e à inadimplência.



Histórico

Visualizar informações diversas, relacionadas ao curso.



Notas de Avaliações

É exibida a tela com todas as disciplinas e notas das avaliações respectivas.

* Notas em vermelho estão abaixo da média.



Notas/Faltas Etapas

São exibidas notas, situação(aprovado e/ou reprovado), faltas às disciplinas e etapas finalizadas. 



Entrega de Atividades Avaliativas
Este ambiente permite que o aluno entregue uma atividade através do portal, quando permitido e/ou
solicitado pelo professor.

Clique em efetuar entrega para 
envio da atividade. 

Clique para visualizar/ efetuar 
as entregas.

Selecione para anexar o arquivo 
da atividade.

Clique em Entregar para Enviar a 
atividade ao professor.

Depois do envio é possível 
realizar a exclusão do arquivo e 
também  visualizar os dados de 
envio como protocolo de 
entrega, informações do arquivo 
enviado. 

É possível excluir o arquivo da 
atividade.

Fique sempre atento a data/hora
limite de entrega, quando o prazo
se encerra não é permitido fazer
mais nenhuma alteração.



Frequência Diária

Será exibido o status da frequência (presente, ausente) na data e disciplina selecionada.

Informar o intervalo 
de data desejado . 
O limite para a data 
final deve ser a data 
de ontem.

Selecionar o status desejado: 

• Todos

• Presença

• Ausência

Selecionar a disciplina 
desejada



Quadro de Horários e outras Informações

É exibido o horário semanal do aluno.

Na parte inferior é possível verificar mais informações sobre as disciplinas, como: turma e sala de aula.

Clicando na “lupa” do lado direito, é possível ver o nome do professor que ministra a disciplina.

Clique na lupa para ver o nome do 
professor



Atividades Curriculares/Complementares

Visualizam-se atividades curriculares/complementares que o aluno realizou durante o curso.



Plano de Aula
Mostra o conteúdo para a aula do dia selecionado.

Clique para visualizar as 
aulas da disciplina

Clique para visualizar o 
conteúdo da aula



Documentos Obrigatórios

São exibidos os documentos, do aluno, entregues e pendentes, na Instituição.

Clique para visualizar mais detalhes referente à 

documentação.



Esta tela exibe a situação financeira do aluno.

Também, gera o boleto de pagamento.

*** É necessária a instalação do Adobe Reader.

Financeiro

Clique para impresão 
do boleto

Aguarde alguns segundos e seu boleto será 
disponibilizado para download em pdf. 

* Desativar o bloqueador de pop-ups.



Benefícios

Exibe ao aluno, caso tenha, o detalhamento do beneficio, com valor e validade.

Clique para visualizar mais detalhes referente ao benefício

Arquivos por disciplina: o aluno visualiza e pode fazer o download dos arquivos disponibilizados pelo professor.

* Só aparecerá a disciplina que possuir arquivo disponível.

Materiais

Clique para visualizar
os arquivos

Clique em Download 
para baixar o arquivo



Para informações, dúvidas ou reclamações, de ordem tecnológica, entre contato com o 

Departamento de Tecnologia da Informação – TI. 

helpdesk@facthus.edu.br

Para informações, dúvidas ou reclamações, de ordem acadêmica, entre em contato com a 

Coordenação de seu Curso e também com o NAC – Núcleo de Apoio Acadêmico.

nac@facthus.edu.br

Estamos todos à disposição para atender você!

mailto:helpdesk@facthus.edu.br

