
V a m o s  

c o n h e c e r  o  

s i s t e m a  

a c a d ê m i c o ?



DCE
Diretório Central dos Estudantes





Hum... meu primeiro 
acesso... devo colocar meu 

CPF como login e senha... Em 
seguida, alterar para garantir 

minha privacidade e 
segurança...



PÁGINA INICIAL

Aqui vou ver tudo 
sobre minha vida 

acadêmica. Nossa, até 
posso avaliar o 

ensino... Legal!!!



1 2 34
Dá até para 

acompanhamento o 
lançamento de 

presenças e faltas... 



1. CONSULTA ACADÊMICA

Ótimo... Tudo certo 
com as disciplinas que 

escolhi no ato da 
matrícula...



2. FREQUÊNCIA
Nossa... Faltei nesse 

dia 3/9... Oque 
aconteceu? Só posso 
ter mais 13 faltas...



3. NOTAS
Minhas 3 notas já 
foram lançadas. 

Aprovado! 
Eba, nada de PF!!!



4. AGENDA PESSOAL

Acompanhando 
as aulas...



PÁGINA INICIAL

O que será que 
posso avaliar a 

respeito do 
ensino???



AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL



AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

➢ Além da Avaliação e a Autoavaliação Institucional 
acontecem a cada três anos e seus relatórios estão no 
Portal da Unemat.

➢ Saiba mais: 
http://portal.unemat.br/?pg=site&i=avaliacao&m=

http://portal.unemat.br/?pg=site&i=avaliacao&m=relatorio
http://portal.unemat.br/?pg=site&i=avaliacao&m=


AVALIAÇÃO
DE ENSINO



➢ A Avaliação de Ensino acontece semestralmente.
➢ Sabe porque é importante que você responda?
➢ Porque, além de ajudar a melhorar o seu Curso, essa 

avaliação irá compor um dos documentos para o 
reconhecimento do seu Cursos de Graduação. 

➢ Curso Reconhecido é sinônimo de Diploma na mão!!!!

AVALIAÇÃO DE ENSINO



PÁGINA INICIAL

Agora, vamos 
conferir os meus 

dados!!!!



DADOS PESSOAIS



REMATRÍCULA

Ao clicar em 
SERVIÇOS PARA O 
ALUNO, já posso 

fazer minha 
MATRÍCULA.



REMATRÍCULA

Que simples. 
Em apenas 3 passos, 
minha rematrícula 
vai ficar pronta!



REMATRÍCULA

Então, é hora de 
confirmar os 
meus dados.



REMATRÍCULA

1º passo, pronto!
“Li e concordo com 
os termos de aceite.”



REMATRÍCULA

Que interessante, o 
sistema identifica 
choque de horários. 
Então, preciso escolher 
bem as disciplinas que 
vou cursar...



REMATRÍCULA

Agora, sim.
Rematrícula 
Concluída!
Verifique se está 
tudo correto em 
CONSULTA 
ACADÊMICA.



MUITO OBRIGADO!

SEJAM
BEM-VINDOS!


