
Seja bem-vindo(a) à FSG
É uma honra ter você aqui! 

frequentes feitas por calouros. 

CHEGA DE
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Cartão estudantil / Cartão de Acesso

Você deve solicitar no Portal do Aluno em: “Protocolo on-line” no serviço “Solicitação 
de Carteira Estudantil.

Acadêmico

Registro Acadêmico (RA)
O RA é o número que você recebe logo após concluir a matrícula. Esta identificação é 
usada com frequência e deve ser mencionada em todos os seus procedimentos 
acadêmicos. Atenção: o número pode ser encontrado no comprovante entregue no 
ato da matrícula.
 
Como posso acompanhar minhas solicitações?
Veja as solicitações diariamente no Portal do Aluno >> Central de Atendimento.

O que preciso levar para retirar documentos na Central de Atendimento?
Para a retirada de resposta de processos, informações acadêmicas e outros 
documentos, procure a Central de Atendimento ao Aluno munido de documento 
oficial de identificação com foto (expedido por órgão público). Na impossibilidade de 
comparecimento, é possível obter a documentação por meio de outra pessoa, desde 
que esteja munida de procuração simples, com firma reconhecida em cartório.

Financeiro

Como faço para emitir boletos?
Você pode gerar o seu boleto acessando o Portal do Aluno >> Consulta financeira >> 
Gerar boleto.
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Área do Aluno

Como acessar a Área do Aluno
Este é um canal exclusivo de relacionamento entre a Cesuca e seus alunos. O ambiente 
virtual reúne informações acadêmicas e financeiras, além da Biblioteca On-line e outros 
serviços.
Acesse o Portal do Aluno por meio do site www.cesuca.edu.br

LOGIN: primeiro nome com letras minúsculas e número de matrícula - RA
SENHA: seu RG
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Blackboard

O que é Blackboard?
É a nossa plataforma oficial de aprendizagem a distância. A ferramenta é utilizada 
para cursar disciplinas on-line e ter acesso ao conteúdo publicado pelos professores 
de cada disciplina e coordenação do curso. Acessar o sistema é simples: via Portal do 
Aluno >> Serviços >> Blackboard.

Como faço as disciplinas on-line?
Em sua Área do Aluno >> Blackboard >> Selecionar a disciplina EAD >> Material 
Didático >> Unidade (I, II, III, IV, V, VI)>> Estude o material teórico e vídeo-aula >> 
Depois selecione o link “Atividades da Disciplina”.

Rematrícula

Como faço a minha rematrícula?
   1. Acesse o Portal do Aluno;
   2. Clique no seu nome no menu à esquerda;
   3. Clique em rematrícula;
   4. Clique em processo de rematrícula;
   5. Inicie a rematrícula;
   6. Após siga os próximos passos.
Caso possua débitos com a Instituição, antes de realizar a rematrícula negocie suas pendências no setor 
financeiro presencialmente na Central de Atendimento.

Qual login da rede WI-FI?
LOGIN: número da matrícula – RA
SENHA: senha do Portal do Aluno

Onde fica minha sala de aula?
Acesse o Portal do Aluno para consultar a sua sala.
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