
TUTORIAL DE UTILIZAÇÃO
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU



Acessando a Área do Aluno Pós
http://portal.damasio.com.br/Login.aspx

USUÁRIO:

Nº do seu CPF

SENHA:

Nº do seu RA, presente no contrato (06 dígitos).



Acessando a Área do Aluno Pós
http://portal.damasio.com.br/Login.aspx

ALUNO PÓS

Selecione esta opção, caso exista 

mais de um ambiente de acesso.



Acessando a Área do Aluno Pós
http://portal.damasio.com.br/Login.aspx

CALENDÁRIO

Aqui são exibidas as notificações de:

Aulas;

Atividades;

Avaliações;

AVISOS

As informações importantes, 

avisos e comunicados diversos, são 

postadas pela equipe de 

Pós-Graduação, neste mural.

VÍDEOS

Vídeos informativos, dicas e 

novidades.



Conteúdo Pedagógico
http://portal.damasio.com.br/Login.aspx

MATERIAL DE APOIO

Cronograma do curso;

Material pré-aula;

Material pós-aula;

ARQUIVOS DIVERSOS

Calendário de Finalização;

Calendário de Avaliações;

Espelhos de provas;

Material de apoio para as 

disciplinas de Metodologia e 

Didática;

Demais arquivos informados no 

mural de avisos;



Conteúdo Pedagógico
MATERIAL DE APOIO

1 – Selecione o curso, turma e 

Módulo desejado, em seguida, 

clique em PESQUISAR.

2 – Clique no ícone correspondente 

ao material desejado, para 

download do arquivo.



Aulas on-line
http://portal.damasio.com.br/Login.aspx

CURSOS ON-LINE

Para assistir às aulas dos cursos 

contratados na modalidade on-line.

REPOSIÇÃO DE AULAS

Para os alunos matriculados na 

modalidade telepresencial, 

utilizar este link para solicitação 

de reposição de aula na unidade.

AULAS COMPLEMENTARES

Para assistir às aulas de Metodologia 

e Didática, ou eventuais aulas 

complementares.



Aulas on-line
CURSOS ON-LINE 1 – Na área de cursos on-line, clique 

no ícone “PLAY”, do curso desejado.

2 – Na tela seguinte, selecione o 

Móduloe em seguida, clique em 

PESQUISAR, para aplicar o filtro.

3 – Para assistir os vídeos, basta 

clicar sobre o link da aula desejada.



Plataforma de Atividades
http://portal.damasio.com.br/Login.aspx

ATIVIDADE PÓS-AULA

Para realização e envio das 

atividades pós-aula (obrigatório).

ENVIAR TCC*

Após o término do Período de 

Orientação, utilizar esta 

ferramenta para envio da 1ªVersão 

e Versão Final do TCC.

ORIENTAÇÃO DE TCC*

Para envio dos trabalhos Plano de 

Aula, Projeto de TCC e dúvidas para 

o professor orientador, conforme o 

Calendário de Finalização da turma.

*Consulte o Manual de Orientação e TCC para demais instruções.



Plataforma de Atividades
ATIVIDADE PÓS-AULA

2 – Selecione a atividade da lista e 

clique no ícone da “lupa” para 

realização.

1 – Selecione o Módulo/Disciplina, 

em seguida, clique em 

“PESQUISAR”.

STATUS:

- Em aberto – atividade liberada para realização até o prazo indicado;

- Entregue – atividade enviada com sucesso;

- Corrigido – atividade corrigida pelo tutor;

- Fora do Prazo – atividade não foi entregue dentro do prazo e não poderá ser enviada.



Plataforma de Atividades
ATIVIDADE PÓS-AULA

2 – Após redigir a resposta, clique 

em “ENVIAR”.

1 – Clique no ícone “PDF”, para 

visualização do enunciado.

DICA:

Para elaboração das respostas, sugere-se 

que o texto seja redigido em um 

software de edição (ex: Word) e, 

posteriormente, transfira o conteúdo 

para a caixa de texto, para evitar perder 

sua resposta, por tempo de inatividade 

na sua área do aluno.

3 – É possível guardar sua resposta, 

para envio posterior, clicando no 

botão “SALVAR”.



Documentos da IES
http://portal.damasio.com.br/Login.aspx

MANUAL DO ALUNO

Link para visualização do Manual do 

Aluno.

REGIMENTO DA FACULDADE

Link para visualização do 

Regimento da Faculdade Damásio.

PORTARIA NORMATIVA

Links para visualização das Portarias 

Normativas da Faculdade Damásio.



Administrativo
http://portal.damasio.com.br/Login.aspx

NOTAS E FALTAS

Consulte suas notas, faltas e status de 

aprovação após o término do módulo.

MEUS CURSOS

Link para visualização dos cursos de 

Pós-graduação contratados.

MANUAL DO ALUNO

Links para visualização do Manual do 

Aluno.

DADOS CADASTRAIS

Para consulta do seus dados cadastrais, 

atualização da sua foto e telefones.

CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES

Para emissão, apenas, de declaração de 

matrícula on-line.

FINANCEIRO

Consulte seus pagamentos, ou emissão 

de 2ª via de boletos.

ALTERAR SENHA

Para alteração da sua senha na P360.



Dúvidas e Fale Conosco
http://portal.damasio.com.br/Login.aspx

FALE CONOSCO

Para todas as solicitações, dúvidas e 

suporte da equipe do Pedagógico e 

Administrativo.

PERGUNTAS FREQUENTES

FAQ.

CONSULTAR ATENDIMENTOS

Links para acompanhamento dos 

chamados registrados no Fale Conosco e 

Pergunte ao Professor.

PERGUNTE AO PROFESSOR

Atendimento às dúvidas sobre as aulas, 

atividades e conteúdo do curso.



Dúvidas e Fale Conosco
FALE CONOSCO

1 – Selecione curso e turma.

3 – Selecione Assunto e Sub assunto, 

conforme a necessidade e, em seguida, 

clique em “Enviar”.

DICA:

Utilize anexos de printscreen quando se 

tratar de erros na sua área do aluno.

2 – Confirme seu e-mail.

Para acompanhamento dos atendimentos, 

clique no link “Consultar Atendimentos” no 

menu lateral da sua área do aluno.



Dúvidas e Fale Conosco
DISPENSA DE DISCIPLINA

1 – Selecione curso e turma.

3 – Selecione Assunto “Análise de 

dispensa de disciplina”.

IMPORTANTE:

O envio do histórico que contenha a 

carga horária, é obrigatório.

Após redigir sua mensagem de 

solicitação, clique em “ENVIAR”.

2 – Confirme seu e-mail.



Dúvidas e Fale Conosco
PERGUNTE AO PROFESSOR

1 – Selecione curso, turma, 

módulo/disciplina, o tema da aula e 

subtema da sua pergunta.

2 – Após redigir sua pergunta, clique em 

“Enviar pergunta”.

Para acompanhamento dos atendimentos, 

clique no link “Consultar Atendimentos” no 

menu lateral da sua área do aluno.

OBS: Para dúvidas durante as aulas (em 

tempo real), utilize a ferramenta “Fale 

Conosco”:

- Assunto: Dúvidas durante a aula



Dúvidas e Fale Conosco
CONSULTAR ATENDIMENTOS

1 - Selecione o tipo de atendimento 

para consulta: “Fale conosco” ou 

“Pergunte ao Professor”.

2 - Em seguida, clique em “Pesquisar”, 

para exibição de todos os atendimentos.

DICA:

Para busca de um chamado específico, 

utilize os filtros de Protocolo, Assunto e/ou 

Status.



Para demais dúvidas, suporte e solicitações, utilize 

a ferramenta “Fale Conosco” no AVA ou consulte 

sua Unidade Damásio.

Equipe Pedagógica - Pós-Graduação Lato Sensu



TUTORIAL DE ORIENTAÇÃO E TCC
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU



Acessando a Área do Aluno Pós
http://portal.damasio.com.br/Login.aspx

ALUNO PÓS

Selecione esta opção, caso exista 

mais de um ambiente de acesso.



Plataforma de Atividades
Orientação de TCC

ORIENTAÇÃO DE TCC

Para envio dos trabalhos Plano de 

Aula, Projeto de TCC e dúvidas para 

o professor orientador, conforme o 

Calendário de Finalização da turma.



Orientação de TCC
Envio dos trabalhos “Plano de aula” e “Projeto de TCC”

1 - TÍTULO

Inserir o tema do “TCC”;

2 - DISCIPLINA

Selecionar a disciplina:

“Trabalho de Conclusão de Curso”;

3 - TEMA

Inserir o tema do “TCC”.

4 – TRABALHO DE METODOLOGIA E DIDÁTICA

Adicionar arquivos no formato PDF, até 4mb. Na nomenclatura 

do arquivo não colocar: pontos, acentos, traços e caracteres 

especiais. Em seguida, clicar em ENVIAR.

OBS: O professor orientador, será designado SOMENTE após o envio dos trabalhos.

Trabalho de Conclusão de Curso



Orientação de TCC
Período de Orientação

IMPORTANTE:

Para que haja contato do seu 

professor orientador, o aluno deverá 

formular uma NOVA PERGUNTA, 

durante o período de orientação.

Nome do seu professor orientador

Trabalho de Conclusão de Curso

Você não cadastrou nenhuma pergunta

Após a mensagem de confirmação de envio dos trabalhos, 

clique em NOVA PERGUNTA para apresentar-se ao seu 

orientador e iniciar sua conversa de orientação.



Orientação de TCC
Envio de uma NOVA PERGUNTA

ANEXOS

Adicione o arquivo no formato PDF (até 4mb).

Em seguida, clique em ENVIAR.



Orientação de TCC
Consultar histórico de dúvidas e respostas

Clique aqui para visualizar as respostas do seu 

professor orientador.

Nome do seu professor orientador

Trabalho de Conclusão de Curso



Orientação de TCC
Consultar histórico de dúvidas e respostas

Anexo do professor.

Respostas do seu professor orientador.

Prazo de resposta – 2 dias.

(3 dias no caso de análise de texto)

Anexo do aluno.

Utilize a ferramenta “Fale conosco”, no 

caso de problemas com a visualização 

dos anexos.



Plataforma de Atividades
Enviar TCC

ENVIAR TCC

Após o término do Período de 

Orientação, utilizar esta 

ferramenta para envio da 1ªVersão 

e Versão Final do TCC.



Orientação de TCC
Enviar TCC:  1ª Versão e Versão Final

Parecer do professor.

Anexo do trabalho enviado.

ANEXOS

Adicione arquivos no formato PDF, até 4mb. Na 

nomenclatura do arquivo não colocar: pontos, 

acentos, traços e caracteres especiais. Em 

seguida, clique em ENVIAR.

Selecione esta opção SOMENTE para envio da 1ª versão.

Selecione esta opção SOMENTE para envio da Versão Final.



Para demais dúvidas, suporte e solicitações, utilize 

a ferramenta “Fale Conosco” no AVA ou consulte 

sua Unidade Damásio.

Equipe Pedagógica - Pós-Graduação Lato Sensu


