
Como acessar a Área do Aluno

Acesse o site www.cruzeirodosulvirtual.com.br >> Área do Aluno e insira suas credenciais 
(Seu RGM e a senha que foi encaminhada via e-mail logo após a efetivação da sua matrícula).

Como sei se estou recebendo os meus descontos?

Os boletos são emitidos no valor integral e os descontos estão descritos na área reservada 
para ‘instruções’.

Veja um exemplo: se você deve pagar um boleto no valor de R$ 400,00 e o documento foi 
emitido no valor de R$ 500,00, o mesmo deve conter a instrução “Conceder desconto de 
R$100,00”, totalizando R$ 400,00.

Esqueci meu login e senha e por isso não consigo acessar 
a  área  do  aluno,  o  que  devo  fazer?
Para localizar o seu login, acesse a página inicial do seu portal e clique em: ESQUECEU SEU 
RGM”, insira sua data de nascimento e CPF. Para recuperar sua senha, acesse a página inicial 
do seu portal e clique em “ESQUECEU OU DESEJA EFETUAR O RESET DA SUA SENHA”.

Como faço para emitir boletos?

Você pode gerar o seu boleto acessando a Área do Aluno >> Financeiro>> Meus 
Pagamentos.

Se o documento estiver vencido, acesse Área do Aluno >> Financeiro >> Fazer acordo.

Como faço para emitir boletos?

Você pode gerar o seu boleto acessando a Área do Aluno >> Financeiro>> Meus 
Pagamentos.

Se o documento estiver vencido, acesse Área do Aluno >> Financeiro >> Fazer acordo.

Como são realizadas as avaliações do meu curso?

As disciplinas que compõem os cursos de graduação a distância possuem um procedimento 
de avaliação que contempla atividades online e presenciais. A avaliação presencial (A1) 
compõe 60% da nota final, enquanto as atividades avaliativas online (A2) compõem os 40% 
restantes.
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O que devo estudar para a prova regimental?

A prova regimental (a1) é uma avaliação global constituída por questões de todas as 
unidades curriculares cursadas durante o semestre, inclusive com questões das disciplinas 
cursadas como dependências e/ou adaptações, disciplinas optativas, além das questões de 
conhecimentos gerais (somente para os alunos da graduação).

Como fico sabendo das datas das provas?

O período de realização das provas presenciais e online está indicado no calendário 
acadêmico. Já, especificamente, a data de realização da sua prova presencial dependerá 
do agendamento feito por você, por meio da área do aluno.

Como são somadas as notas?

Para aprovação nas disciplinas, você deverá obter nota final igual ou superior a 6 (seis). A nota 
final será composta pela soma das atividades avaliativas online (a2) e da avaliação presencial 
(a1). Caso você não atinja os 6,0 (seis) pontos necessários para a aprovação, será concedida 
a prova de avaliação final (af). A nota da avaliação final substituirá a nota obtida na avaliação 
presencial (a1) se for maior do que ela, do contrário permanecerá a nota obtida anteriormente.

Tenho direito à recuperação de notas das atividades
realizadas no blackboard (A2)??

Não! Não há recuperação da nota obtida nas atividades avaliativas online (A2).

Como é realizado o agendamento de provas?

Para a realização das avaliações presenciais (prova regimental ou avaliação final), você deverá 
agendar a data e o horário através do link de agendamento de provas que será disponibilizado 
na área do aluno, conforme período previsto no calendário acadêmico.

Como funciona o arredondamento de notas?

A nota final (obtida a partir da soma da A1 + A2) pode sofrer arredondamento para cima, 
quando você obtiver média de pontuação a partir de 5,75, ou para baixo, quando a sua 
média de pontuação for abaixo de 5,75.
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Como cadastrar as Atividades Complementares?

Para cadastrar as Atividades Complementares você deve acessar a área do aluno > Atividades 
Acadêmicas > Atividades Complementares_AACC. Consulte o quadro de atividades do seu 
curso para saber quais são os eventos propostos para o seu curso. Vale lembrar que em sua 
área do aluno, no item “Atividades Acadêmicas”, há um vídeo explicativo para esta questão.

O que são Atividades Complementares?

As atividades complementares completam sua formação. São atividades extracurriculares 
que poderão ser realizadas dentro ou fora da universidade.

O que é Blackboard?

Existem duas possibilidades de acesso ao ambiente BB. Você poderá acessá-lo por meio do 
link disponível na área do aluno ou por meio do link bb.cruzeirodosulvirtual.com.br.

Caso a opção de acesso seja essa última, você deverá informar o código da sua instituição 
antes do RGM. Para obter esse código, basta acionar a Assistente Virtual Estela>> Portal do 
Aluno/Blackboard/Canvas >> Acesso ao Blackboard.

Em qual lugar fica a disciplina para estudar?

No ambiente Blackboard, clique em “meus cursos”. Para ter acesso aos conteúdos, você 
deverá clicar sobre a disciplina objeto de seu estudo.

Como saber qual disciplina eu devo estudar?
Elas são liberadas mensalmente?

Sim, a liberação é mensal. Para identificar a disciplina a ser estudada, você deverá acessar a 
Área do Aluno, no item de “notas”, pois lá ficam disponíveis as datas de início e de término da 
disciplina. Ademais, você deve consultar o item “avisos” na própria disciplina; neste espaço, os 
tutores informam as datas das atividades, possíveis antecipações e prorrogações de prazos.

Não consigo acessar as videoaulas, o que devo fazer?

Antes de qualquer ação, verifi que se o navegador e plug-ins de visualização estão atualizados, 
bem como o Quicktime, player utilizado para visualização dos vídeos. Se ainda assim persistir 
a indisponibilidade da videoaula, contate o tutor da disciplina para que ele possa orientá-lo.

Área do Aluno
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Não consigo acessar as videoaulas, o que devo fazer?

Antes de qualquer ação, verifique se o navegador e plug-ins de visualização estão atualizados, 
bem como o quicktime, player utilizado para visualização dos vídeos. Se ainda assim persistir a 
indisponibilidade da videoaula, contate o tutor da disciplina para que ele possa orientá-lo.

Não visualizo o conteúdo da disciplina, 
o que pode estar acontecendo?

É importante confirmar o período de oferta da disciplina no item “avisos”. Caso seja uma 
disciplina vigente, entre em contato com o seu tutor pelo item “mensagem”.

Como acesso a biblioteca virtual?

Para consultar livros na biblioteca virtual basta acessar a Área do aluno, lá você encontrará 
links para a biblioteca, e-books – e Biblioteca Virtual Universitária.

O que é CBL?

O CBL (competências básicas de aprendizagem) é um projeto/curso gratuito e não 
obrigatório destinado aos estudantes com o objetivo de subsidiar a aprendizagem no 
acompanhamento do curso/disciplina.

O que é CAA (Central de Atendimento ao Aluno) – on–line?

Trata-se de um espaço oficial de comunicação entre você e a universidade. É onde você pode 
fazer inúmeras solicitações, dentre elas: declaração de matrícula, histórico escolar e outros 
documentos acadêmicos e financeiros.

Como solicitar e acompanhar os pedidos realizados
via CAA online?

Por meio da Área do aluno >> serviços >: CAA online. Itens: “faça sua solicitação” ou 
“acompanhe seus pedidos”.

cbl

Central de Atendimento ao Aluno
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No meu diploma haverá a informação de que fiz um curso
a distância?
Não. Porém constará a portaria que regulamenta os cursos EaD. 

Faço curso a distância, mesmo assim devo colar grau? Terei 
que me deslocar até o Polo para isso?
Sim. A colação de grau é um ato obrigatório, no qual o aluno realiza o juramento da sua 
profissão. O ato deverá ser realizado no polo de apoio no qual você está matriculado.

Colação de Grau

Como faço para falar com o coordenador do meu curso?

No blackboard há uma disciplina da coordenação do seu curso. Para falar com o seu 
coordenador basta enviar uma mensagem pela ferramenta “mensagem”.

Carteirinha de Estudante / Cartão de Acesso

Sim. A carteirinha de acesso à universidade pode ser impressa diretamente a partir da área
do aluno.

Sou aluno EAD, receberei carteirinha de estudante (UNE), que me 
dará direito a descontos? 

Esse tipo de documento é emitido pela UNE e, de acordo com o órgão, podem solicitar 
a Carteira de Identificação Estudantil os estudantes matriculados nos estabelecimentos 
oficialmente reconhecidos de ensino superior (graduação) e pós-graduação (incluindo 
especialização, mestrado e doutorado) do Brasil. Considerando que nossa escola é 
reconhecida pelo MEC, você pode se dirigir à UNE e solicitar sua carteirinha de estudante.

Sou aluno EAD, tenho direito ao vale–transporte escolar?

Sim, contudo com uma cota reduzida, já que o seu curso não prevê deslocamento diário até 
a universidade.

Coordenação de Curso

Carteirinha de Estudante / Cartão de Acesso
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Como saber se preciso fazer estágio obrigatório? Trata�se 
de uma obrigação para todos os cursos? 

Não. O estágio só é obrigatório para os cursos cuja indicação esteja presente na sua matriz 
curricular, com base nas diretrizes curriculares (MEC) ou no projeto pedagógico do curso. 
Você pode conferir se precisa fazer o estágio obrigatório a partir da matriz do seu curso.

Verifique na área do aluno, no menu do lado esquerdo, em “consultas” > “histórico”. Se 
constar em algum semestre do seu histórico a disciplina de estágio, isso indica que o estágio 
é obrigatório em seu curso e, portanto, você deverá realizá-lo.

Estágio

Mesmo sendo aluno de curso a distância terei que
fazer estágio?

Sim, desde que na matriz do seu curso haja essa indicação. Se há essa obrigatoriedade, 
independentemente da modalidade (presencial, semipresencial ou a distância), você deverá 
realizar o estágio como exigência para finalização do seu curso.

Importante ressaltar que, embora seja um curso a distância, o estágio é sempre presencial, 
ou seja, você deverá ir até a instituição concedente para cumprir o total de horas exigidas 
e finalizar seu estágio obrigatório destinado aos estudantes com o objetivo de subsidiar a 
aprendizagem no acompanhamento do curso/disciplina.

Quais são as datas de vencimento das mensalidades do meu curso?
Como é praticado odesconto de pontualidade?
Para os cursos de graduação e técnicos, o vencimento do boleto ocorrerá sempre no 25° 
dia de cada mês. Já em relação ao desconto de pontualidade, ele é regressivo e ocorre da 
seguinte forma: pagamentos até o 5° dia útil do mês recebem desconto de 25%; pagamentos 
realizados entre o 6° dia útil até o vencimento (dia 25) recebem desconto de 15%.

Financeiro
Como faço para emitir o boleto para o pagamento da 
mensalidade do meu curso?
O boleto deve ser emitido a partir da Área do aluno > Financeiro > Meus Pagamentos ou Fazer 
acordos. Ao acessar o item “fazer acordos” você terá acesso a todos os títulos do semestre.

Como sei se os descontos acordados no ato da minha matrícula estão sendo considerados? 
Existe um campo específi co na Área do Aluno > Acadêmico > Contrato especial, que 
apresenta todas as informações relativas aos descontos e pagamentos.
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Até qual data eu posso cancelar o curso e não pagar
a mensalidade vigente?
Não haverá registro de dívida, para os cursos de graduação e técnico, se o cancelamento do 
curso ocorrer até o 5º dia útil do mês.

Tenho apenas duas disciplinas para cursar esse semestre, preciso pagar o 
semestre todo?
Não. A cobrança de mensalidade ocorre somente nos meses de oferta de disciplinas.

Paguei minha mensalidade duas vezes, o que fazer?
Para corrigir essa situação, vá até a sua Área do Aluno, clique em Serviços > CAA online
e solicite abatimento das próximas parcelas por meio da solicitação de pagamento em 
duplicidade/abatimento.

Como faço para retirar as informações de pagamento para a declaração de 
imposto de renda? 
Esse tipo de declaração poderá ser emitido por meio da área do aluno > serviços > 
declarações caa online > declarações financeiras.

Estou matriculado (a) somente no estágio, ainda assim há cobrança de 
mensalidade?
Sim, pois o estágio é considerando uma disciplina da série regular do seu curso.

Se eu solicitar transferência de polo meus descontos serão mantidos?
Sim. Os descontos de pontualidade serão mantidos.

Tenho mensalidades em atraso, o que devo fazer para regularizar a 
situação?
Se o título estiver na empresa de cobrança você deverá entrar em contato através dos canais 
informados no item “Financeiro” na Área do Aluno. Caso o título não tenha sido enviado para 
as empresas de cobrança, você pode tentar quitar a dívida diretamente a partir da Área do 
aluno > Financeiro > Fazer acordos.

Paguei o boleto da minha mensalidade, mas ainda consta como não pago, o 
que eu devo fazer? 
Abrir uma solicitação via caa on-line de Localização de Pagamento para que possamos fazer a 
análise. Não se esqueça de anexar ao processo o comprovante de pagamento.
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O que é RGM – Registo Geral de Matrícula?

Trata-se do número de identificação que você recebeu no ato da matrícula. Esse registro o 
acompanhará durante toda a sua jornada de estudante na universidade e lhe será solicitado 
para a efetivação de qualquer procedimento acadêmico e, inclusive, para acesso à Área do 
Aluno, ao Blackboard e ao Canvas.

Matrícula

Não recebi login e senha, o que devo fazer?

Essas informações são enviadas por e-mail. Caso não receba, acesse a página inicial do seu 
portal e clique em ESQUECEU SEU RGM, insira sua data de nascimento e CPF. Para recuperar 
sua senha, acesse a página inicial do seu portal e clique em ESQUECEU OU DESEJA EFETUAR 
O RESET DA SUA SENHA.

Entreguei toda a documentação para a matrícula no polo, mas ainda 
constam pendências, o que eu devo fazer?
Acesse sua Área do Aluno > CAA Online> Faça sua solicitação > Acadêmico > Atualização > 
Dados Cadastrais e Documentos Faltantes. 

Como devo realizar a minha rematrícula?

A rematrícula é realizada em algumas etapas, que serão descritas abaixo:

1. Gravação das disciplinas:
• Para gravar as disciplinas, deverá entrar em portal do aluno > Rematrícula > Faça 
rematrícula > Aceitar o contrato de prestação de serviços > Prosseguir > Incluir as disciplinas 
na grade, sejam elas DPs/ Adaptações e/ou optativas > Gravar.
• Gravar, neste caso, é gravar a sua grade de disciplinas e horários no sistema.

2. Realizar o pagamento:
2.1. Após realizar a gravação das disciplinas, deverá realizar o pagamento, o boleto será 
gerado automaticamente após atualizar a grade.

*Vale ressaltar que, incluir/ excluir disciplinas da grade é de responsabilidade do aluno, incluindo a 
alteração nos valores da mensalidade.

OBS: Após a realização do pagamento do boleto via rede bancária, aguarde a compensação 
de 2 a 3 dias uteis, retorne ao sistema de matrícula, grave novamente suas informações e 
imprima seu REQUERIMENTO, ele é um documento ofi cial que confi rma a efetivação da 
rematrícula.

Rematrícula
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O que são temas transversais?

São conteúdos que devem ser estudados, obrigatoriamente, por todos os alunos matriculados 
em cursos de graduação a partir de 2014. Os Temas Transversais têm como objetivo trazer 
para a escola questões importantes da vida cotidiana.

Temas transversais

Sou obrigado (a) a cursá–los?

Sim. De acordo com a legislação, todos os alunos matriculados em cursos de graduação a 
partir de 2014 devem, obrigatoriamente, ter acesso aos conteúdos tratados na disciplina.

Quando devo  cursá–los?

No decorrer do curso. A disciplina será liberada no blackboard juntamente com as demais 
disciplinas. Lembrando que você só colará grau caso tenha cumprido essa exigência legal.

Preciso falar com o meu tutor. O que eu devo fazer?

O único meio de acesso ao tutor é a partir do ambiente blackboard. Estando dentro da 
disciplina, há uma ferramenta de nome “fale com seu tutor”. Acesse essa ferramenta, clique 
em criar mensagem, destinatários, selecione o nome do seu tutor e envie a mensagem.

Tutoria
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