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1. ACESSO AO SISTEMA1. ACESSO AO SISTEMA



Digite aqui o endereço www.unitins.br

Clique aqui para acessar o AVA.



Escolha a opção ALUNO 2008.

Digite aqui o seu CPF.

Digite aqui sua SENHA.

Em seguida clique na opção ENTRAR.



ATENÇÃO: caso este seja o seu primeiro
acesso ao AVA  por motivos deacesso ao AVA, por motivos de

segurança, o sistema solicita que 
você altere sua senha.

Digite aqui uma nova SENHADigite aqui uma nova SENHA.

Digite a SENHA novamente
para confirmarpara confirmar.

ãEm seguida clique na opção ENVIAR.



2. Recuperação de senha2. Recuperação de senha



Clique na opção ESQUECI MINHA SENHA.



Digite aqui o seu LOGIN. Digite aqui seu E-MAIL.

Em seguida clique na opção ENVIAR.



O sistema apresenta uma
mensagem de confirmação
com o endereço de e-mail

para onde a senha foi enviada.

Obs.: Após confirmação do envio da senha, acesse o seu e-mail
caso não visualize a mensagem na caixa de entrada,

ifi   t  d  li  l t ô iverifique a pasta de lixo eletrônico.



3. Atualização da 
ã êdocumentação acadêmica



Caso ainda não tenha regularizado a sua
documentação acadêmica, clique aqui.ç q q



Nesta área você irá regularizar a sua 
documentação acadêmica.

Informe o seu login.

testecc2008

Clique aqui para ir ao próximo passo.

testecc2008



Neste passo e nos seguintes você deve informar 
os seus dados, e ao final será emitido um requerimento 

que deverá ser enviado à Unitins, junto  com a
documentação pendente.

Ciências Contábeis – UT.CCON2008



4. CADASTRO DO GRUPO



Laboratório Contábil I Cadastrar Grupo

Clique aqui para CADASTRAR O GRUPO.



Dados dos acadêmicos que já estão no grupo. O MODERADOR é aquele
 i    El  é á l  l   d i  l  que criou o grupo. Ele é responsável por alocar os demais colegas ao

grupo criado



Escolha aqui a localidade do grupo.

Digite aqui o CPF doDigite aqui o CPF do
colega que você deseja
alocar ao seu grupo.

Em seguida clique na opção 
PESQUISARPESQUISAR.



Verifique se informações apresentadasVerifique se informações apresentadas
são do colega que você deseja 
adicionar ao seu grupo.

Clique na opção ADICIONAR.



Obs.: Repita este procedimento até adicionar todos os
integrantes ao grupo. Ressaltamos que cada grupo deve
ser composto no mínimo por 3 acadêmicos e no máximo por 5.



Informe qual acadêmico será
o MODERADOR SUPLENTE.

Em seguida clique na opção CADASTRAREm seguida clique na opção CADASTRAR.



O sistema apresenta a seguinte informaçãoO sistema apresenta a seguinte informação.

Grupo cadastrado com sucesso!
Chave de acesso enviada para o e-mail: thatiane.or@unitins.br. 

Clique na opção OK para continuar.



ifi i ib ídVerifique aqui o nome atribuído ao
seu grupo.

Chave: 000000

111111

Você também pode visualizar a chave 
de acesso ao Protheus  aquide acesso ao Protheus, aqui.



Chave: 000000

111111

Se desejar fazer alguma
alteração,clique na opção

ALTERAR e repita as 
operações apresentadasp ç p

nos slides anteriores.



OBSERVAÇÕES IMPORTANTESOBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Sempre que for apresentada a
mensagem “Usuário nãomensagem Usuário não
encontrado.” utilize a função
ESQUECI MINHA SENHAESQUECI MINHA SENHA,
apresentada na página de login dop p g g
AVA.



A regularização da DOCUMENTAÇÃO
ACADÊMICA é obrigatória sem elaACADÊMICA é obrigatória, sem ela 
não será possível CADASTRAR 
GRUPO tã OBTER AGRUPO, nem tão pouco OBTER A 
CHAVE DE ACESSO AO PROTHEUS.



O GRUPO deverá ser composto no 
mínimo por 3 acadêmicos e nomínimo por 3 acadêmicos e no 
máximo por 5.

Cada grupo deverá, obrigatoriamente,Cada grupo deverá, obrigatoriamente, 
ter o acadêmico MODERADOR e o 
MODERADOR SUPLENTEMODERADOR SUPLENTE.



Todos os ACADÊMICOS cadastradosTodos os ACADÊMICOS cadastrados 
no grupo terão acesso à chave.

O MODERADOR poderá inserir eO MODERADOR poderá inserir e 
excluir os acadêmicos cadastrados 
no grupo.


