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Acesse o site: unisagrado.edu.br 

unisagrado.edu.br
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Clique em ‘Acesso Restrito’  
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Selecione a opção  

‘Portal do Aluno de Graduação e Pós-Graduação’ 
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Insira o login e a senha que foram gerados no ato da matrícula 
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Home – Página Inicial  

Connect – Disciplinas e conteúdos  

Comunicados – Avisos sobre a instituição  

Agenda – Horário de aula de cada disciplina  

Acadêmico – Matrícula, Evolução, Matriz Curricular, Contato dos professores e Secretaria Online  

Ao fazer login no portal, você terá acesso às funções abaixo:  
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Connect 
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Selecione a disciplina que deseja visualizar 
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No ambiente da disciplina você encontra as informações de cada 

aula e pode visualizar os recursos disponibilizados pelo(a) 

professor(a) como: arquivos de textos, tarefas, vídeos, além das 

orientações do próprio plano de aula.  
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Comunicados 

Para consultar os diversos comunicados da instituição basta 

acessar esta aba 

11 



3 

Agenda 

 Nesta opção, você tem acesso às datas e horários  

de cada disciplina 
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Acadêmico 

  

Evolução de notas  durante o semestre 

Disciplinas em que o estudante está matriculado no semestre 
atual 

Disciplinas  que serão realizadas em cada semestre 

Nome e contato dos  professores atuais  

Solicitação de documentos, revisão de matrícula etc 
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É muito importante que você consulte com antecedência e  semanalmente as 

informações que estão na Plataforma. Verifique os  Planos de Aula referentes às aulas 

da semana e siga as orientações  para que possa cumprir a Atividade Prévia. 

No plano estão as informações e orientações necessárias para  que você possa se 

preparar adequadamente para o Quiz e para as aulas. 

Bem, agora que você já conhece a metodologia de ensino e  aprendizagem utilizada 

pela Instituição que você escolheu para  estudar e  tornar-se um profissional de sucesso, 

mãos à obra! 

                        Vamos construir juntos um futuro brilhante para você. 
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SUPORTE CONNECT 

(14)2107-7031 / suporte.connect@unisagrado.edu.br 

 
 

 

Está com dúvidas ou problemas no acesso ao  

Portal do aluno? Entre em contato conosco! 

mailto:suporte.connect@unisagrado.edu.br

