GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ACADÊMICO PERSEUS
CORPO DISCENTE
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Prezado(a) aluno(a)
A Faceca, primando sempre pela oferta de ensino superior de qualidade,
implantou recentemente, o sistema de gestão acadêmica Perseus, você terá
acesso aos seus dados acadêmicos de forma mais completa e em tempo real.
Para acesso ao ambiente web, o navegador do usuário deverá estar
atualizado com a última versão disponível. Para o funcionamento correto do
sistema, principalmente sobre a forma de visualização dos recursos, os
navegadores abaixo deverão estar com versões iguais, ou superiores as
apresentadas:
* O navegador Internet Explorer deve estar, no mínimo, com a versão
7.0;
* O navegador Mozilla Firefox, deve estar no mínimo com a versão 3.0.
Por meio do endereço http://centralweb.cnec.br/DiarioCNEC, os usuários
poderão fazer acesso direto via internet, dentro ou fora da unidade.

Acesso ao Portal Acadêmico
Acesse pelo endereço http://centralweb.cnec.br/DiarioCNEC e em seguida, digite seu usúário
(n° de matrícula ou e-mail) , a senha e acesso “Aluno” Clique em login.
OBS:Caso não tenha recebido a senha, entrar em contato com a secretaria.

Nesta tela você também consegue alterar sua senha, clicando em “Alterar minha senha”.
Na página inicial, você pode visualizar:
1) O Horário das suas aulas.
2) Seu boletim de desempenho acadêmico.
3) O Calendário do mês e os respectivos eventos acadêmicos.
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Em Análise Curricular, o aluno pode visualizar :
1)
2)
3)
4)

Disciplinas Liberadas X Matriz curricular;
Disciplinas a cursar;
Disciplinas Liberadas;
Resumo da carga-horária.
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Em Histórico Escolar, será possível visualizar sua grade, o semestre que cursou a disciplina, a
carga-horária, a situação, % de frequencia e aprovetamento.

Clicando nas disciplinas é posível ver a bibliografia utilizada.

Clicando na turma é possível ver os dados da turma e o professor.

Clicando no campo nota,

Você visualizará os detalhes das avaliações parciais:

Em financeiro, você visualizará suas parcelas pagas, não pagas, e poderá imprimir seus
boletos, inclusive emissão de 2ª via.

Em “Arquivos”, basta clicar no nome da disciplina para acessar os arquivos e leituras
complementares disponibilizados pelos professores.

Em Chat, você poderá participar de bate-papos previamente agendados pelos docentes,
basta selecionar a disciplina.

Em “Ocorrências” você poderá acessar as suas ocorrências registradas pelo professor.

Em “Dados Cadastrais” você poderá verificar se os seus dados cadastrados no sistema estão
corretos e em caso de irregularidades, deverá comunicar à secretaria.

Em “E-mail dos professores” é possível visualizar o e-mail disponibilizado pelos docentes das
suas disciplinas.

Em fórum, você poderá acessar os fóruns de discussão agendados pelos docentes, basta
selecionar a disciplina.

Em “Tarefas”, é possível visulizar as tarefas, trabalhos e provas agendados pelos docentes.

Para sair, é só clicar no botão sair, no campo superior direito da tela.

Caso tenha dúvidas, entre em contato com o Registro Acadêmico, ou com a Secretaria.

