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1. ACESSO AO SISTEMA

Digite aqui o endereço www.unitins.br

Clique aqui para efetuar login
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Digite aqui o seu LOGIN

Digite aqui sua SENHA

Em seguida clique na opção ENTRAR

Clique na opção ABRIR 

Obs.: Verifique os status do projeto

Grupo 1 Estágio Supervisionado II – Relatório de Estágio

Clique aqui para selecionar a seção 

Clique na opção digitar para
iniciar processo de digitação

do conteúdo

Seção selecionada Início: 03/03/2009
Fim: 14/04/2009
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Barra de ferramentas para
formatação do conteúdo

digitado

Digite aqui o conteúdo da seção                         

Início: 03/03/2009
Fim: 14/04/2009

Após digitar o conteúdo da
seção clique na opção

SALVAR

Obs.: Verifique o período estabelecido
para postagem do RELATÓRIO DE ESTÁGIO.

Início: 03/03/2009
Fim: 14/04/2009

Selecione a próxima seção
e repita a ação

Critérios de avaliação
sobre esta seção.

Identificação do professor responsável
pela correção do RELATÓRIO DE ESTÁGIO

Relação dos acadêmicos
cadastrados no grupo

Início: 03/03/2009
Fim: 14/04/2009
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Para visualizar as informações
sobre esta seção, clique aqui.

Início: 03/03/2009
Fim: 14/04/2009

Para visualizar as versões,
clique aqui.

Para visualizar comentários,
clique aqui.

Selecione a próxima seção
e repita a ação

Início: 03/03/2009
Fim: 14/04/2009

Para imprimir todo o conteúdo 
postado no Relatório de estágio, clique aqui.

Para visualizar o resumo da 
Avaliação, clique aqui.

Início: 03/03/2009
Fim: 14/04/2009
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Descrição das seções

Comentários das seções Notas das seções

Referências

Considerações Finais

Análise do diagnóstico

Introdução

Resumo

Selecione a próxima seção
e repita a ação

Obs.: Apenas os Relatórios de estágio com o 
status CORREÇÃO SOLICITADA serão 

avaliados pelos professores.

Após digitar, formatar e salvar o conteúdo 
de todas as seções, clique aqui, para

solicitar a correção do Relatório de estágio

Início: 03/03/2009
Fim: 14/04/2009

Após solicitar a correção o sistema
apresenta a seguinte informação

Clique na opção OK 
para confirmar

Obs.: Após solicitar a correção, o conteúdo
digitado não poderá ser editado ou alterado. 

Início: 03/03/2009
Fim: 14/04/2009
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Clique na opção OK
para continuar

Início: 03/03/2009
Fim: 14/04/2009

Para sair do sistema, clique aqui

Após solicitar a correção todas
as seções ficarão bloqueadas

por estar em REVISÃO

Início: 03/03/2009
Fim: 14/04/2009


