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1. Introdução
Esse manual irá orientar o aluno como ter o seu primeiro acesso ao sistema
educacional EORBIT. Ele irá orientar como responder as atividades entre outros
serviços.

2. Primeiro acesso ao sistema EORBIT.

● Primeiramente precisamos acessar o site da Faculdade ITOP no endereço.
www.faculdadeitop.edu.br.
● Após acessar a página do itop clicar no link - Área do professor/Aluno
conforme a IMAGEM 1:

IMAGEM 1

Logo após o site irá direcionar para o Sistema EORBIT para que possa ter acesso.
O mesmo irá solicitar o LOGIN e SENHA.
Login -  O Login do aluno é o número de MATRÍCULA que contém 8 dígitos.

Senha - Iremos solicitar para que o sistema encaminhe uma senha de
acesso ao seu e-mail.
Observação: No ato da matrícula o aluno receber o contrato que contém todas as
disciplinas que o mesmo irá cursar e também o número de MATRÍCULA que o
mesmo irá utilizar durante tudo sua vida acadêmica na Faculdade ITOP.

IMAGEM 2

● Clica no link CADASTRA-SE para que o sistema encaminhe uma senha para
o seu email, segue a IMAGEM 3.

IMAGEM 3

Logo após clicar no link Cadastra-se o sistema irá encaminhar para uma tela onde o
aluno irá selecionar o tipo de usuário - clique em-ALUNO(a) conforme a IMAGEM 4.

IMAGEM 4
● Selecione logo em seguida o TIPO DE CURSO conforme a IMAGEM 5
abaixo.
○ Para alunos dos cursos de Graduação selecione Graduação.
○ Para alunos dos cursos TÉCNICOS  selecione Técnico.
○ Para alunos da PÓS-GRADUAÇÃO selecione Pós-graduação.

IMAGEM 5

Preencha o formulário abaixo com as suas informações. A senha de acesso
será enviada para o seu email conforme a IMAGEM 6.
OBSERVAÇÃO: Mensagens enviadas eletronicamente, como é o caso
das senhas geradas pelo EORBIT EDUCACIONAL, são muitas vezes
filtradas pelos serviços de e-mails mais comuns, para pastas com o
nome: SPAM ou LIXO ELETRÔNICO, portanto, caso a sua senha não
seja entregue em sua CAIXA DE ENTRADA, favor verificar alguma das
pastas aqui informadas para poder visualizar o nosso e-mail.

IMAGEM 6

Logo após o preenchimento do formulário clicar em enviar que o sistema irá
encaminhar para você um E-mail contendo a senha de acesso ao sistema.

3. Acessando o Sistema EORBIT
● Primeiramente precisamos acessar o site da Faculdade ITOP no endereço.
www.faculdadeitop.edu.br.
● Após acessar a página do itop clicar no link - Área do professor/Aluno
conforme a IMAGEM 7:

IMAGEM 7
O mesmo irá solicitar o LOGIN e SENHA conforme IMAGEM 8.
Login -  O Login do aluno é o número de MATRÍCULA que contém 8 dígitos.
Senha - Iremos solicitar para que o sistema encaminhe uma senha de
acesso ao seu e-mail.

Observação: No ato da matrícula o aluno receber o contrato que contém todas as
disciplinas que o mesmo irá cursar e também o número de MATRÍCULA que o
mesmo irá utilizar durante tudo sua vida acadêmica na Faculdade ITOP.

IMAGEM 8
Preencha as informações que contém no email LOGIN (número de matrícula) e
SENHA ( que o sistema encaminhou para você no primeiro acesso). IMAGEM 9

IMAGEM 9

● Após preencher as informações clicar em ENTRAR  o sistema irá redirecionar
para o sistema conforme a IMAGEM 10.

IMAGEM 10.

Acessando os serviço
No menu do lado esquerdo contém todos os serviços que o aluno possa acessar.
Conforme a IMAGEM 11

IMAGEM 11

4. Portal Acadêmico
O serviço H
 OME -> GRADUAÇÃO  > PORTAL ACADÊMICO é o serviço de interações
do aluno com os departamentos da Faculdade ITOP, que pode ser Financeiro,
Coordenação, Secretaria

Acadêmica e ambiente de estudo, tendo acesso a todo os

material postado pelo professor. Esse manual ele trata dos principais serviço utilizados pelo
aluno durante a sua vida acadêmica na Faculdade ITOP.

●

HOME -> G
 RADUAÇÃO -> PORTAL ACADÊMICO -> M
 INHAS DISCIPLINAS

Minhas disciplinas é o serviço onde no qual o aluno interage diretamente com o
professor.

Nesse serviço o aluno irá responder as atividades da disciplina, acompanhar o
fórum de discussão sobre um tema levantado pelo professor. Baixar apostila e
material que o professor disponibiliza para os alunos. Ter acesso às aulas gravadas
entre outros serviços adicionais.

I.

Acessando uma disciplina

Para acessar uma disciplina você precisa ir no menu lateral clicar em GRADUAÇÃO
-> PORTAL ACADÊMICO -> MINHAS DISCIPLINAS, conforme a imagem IMAGEM
12.

IMAGEM 12

Logo após selecione o SEMESTRE LETIVO -> CURSO -> DISCIPLINA. conforme a
imagem 13.

IMAGEM 13

Ao clicar enviar será direcionado para a tela abaixo conforme a IMAGEM 14.
Na parte superior encontra-se os menus onde o aluno pode acessar que são eles:

IMAGEM 14

a. Atividades
i.

Acessando o Fórum de discussão

O fórum de discussão é um serviço onde no qual o professor criar um Fórum de
discussão para que os alunos possa interagir no serviço.
Para participar de um debate apenas clicar em PARTICIPAR DA DISCUSSÃO.
IMAGEM 15.

IMAGEM 15
A. Respondendo um Fórum de discussão

II.

Acessando as apostilas e apresentação postados

Nesse serviço o aluno pode baixar os materiais que foram postados pelo professor..

IMAGEM 16
Para baixar precisa apenas clicar no link BAIXAR que consta do lado da descrição do
material conforme a imagem abaixo:

IMAGEM 17

ii.

Links úteis

Nesse serviço o aluno irá ter acesso a todos os vídeos cadastrado
pelo professor referente a aulas da disciplina cadastrado, o aluno
também terá acesso as páginas de conteúdo extra sobre os temas das
aulas.

IMAGEM 18

iii.

Tarefas online

Nesse serviço o aluno irá responder todas atividades online que o
professor postou referente a disciplina.
Do lado esquerdo consta as atividades postadas, data máximo de
entrega da atividade.
Do lado direito consta todas tarefas respondida pelo aluno. Você
pode baixar o trabalho postado clicando em Baixar. conforme a
imagem

IMAGEM 19
❏ Respondendo uma Atividade
Clica na imagem da folha para visualizar o que foi solicitado pelo
professor conforme a IMAGEM 20.

IMAGEM 20

Assim que clicar irá abrir uma janela descrevendo tudo que foi
solicitado pelo professor. conforme a IMAGEM 20.
Na janela que foi aberta mostra a o Título da Tarefa e a descrição
que o professor fez sobre a mesma.
O aluno irá responder a atividade anexando um arquivo no
formato de word ou em PDF. Para anexar o arquivo clicar no
checkbox do lado do nome ENVIAR. Após clicar irá habilitar o
campo baixo para o mesmo anexar o trabalho contendo sua
resposta.
Logo em seguida clique em enviar que o sistema irá realizar
o upload do arquivo.

IMAGEM 21

iv.

Enquete

Equente é um serviço onde no qual o professor faz uma pesquisa
para saber ou tanto como pesquisar ou até mesmo como pergunta
sobre o conteúdo da disciplina.
v.

Web Conferência

Todas Videoconferência de fórum e até mesmo de aulas são
acessado neste serviço.

IMAGEM 19
5. Histórico Escolar
Nesse serviço o aluno tem acesso as quantidade de faltas e suas notas
de cada disciplina.
Para acessar o serviço vá até
HOME -> G
 RADUAÇÃO -> PORTAL ACADÊMICO -> H
 ISTÓRICO ESCOLAR

a conforme a imagem abaixo:

