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Este manual explicará, passo a passo, o que fazer para acessar 
sua conta Office 365 e Zoom, para assistir às aulas ao vivo on-line. Vamos lá? 

 Em seguida, acesse a ‘’ÁREA DO ALUNO’’ no canto superior da tela. 
 Informe o número de matrícula, a senha e clique em “Entrar”.

                  Caso tenha esquecido a senha, digite o número do RA, clique em “Como acessar” e
siga as instruções.

                 Acesse o portal da UNIP pelo endereço: www.unip.br.

1. Como acessar?
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2. Acesso ao Office 365

Depois de entrar no portal, aparecerá “ÁREA DO ALUNO”. 
Nesta tela, clique em “ACESSO ÀS FERRAMENTAS DO OFFICE 365”.
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3. E-mail institucional

Atente-se ao e-mail e informações do banner e clique em “Portal Microsoft Office 365”. 

Você será redirecionado para a página de acesso ao e-mail institucional, nesta página 
você deverá logar com e-mail fornecido no passo anterior e seu CPF, caso seja o primeiro acesso. 
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Após o acesso você deverá selecionar a opção do Microsoft Outlook, 
para ser redirecionado ao seu e-mail. 

Haverá um e-mail de ativação para sua conta Zoom.

Abra o e-mail e clique no botão “Ativar conta”.

4



4

4. Acesso ao Zoom

Você será redirecionado para a página de acesso e ativação da conta Zoom, 
siga os passos usando seu e-mail fornecido pela faculdade nos passos anteriores. 
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Preencha os campos necessários.
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Para concluir, visualize seu perfil no Zoom.
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5. Aulas ao vivo

Retorne à área do aluno, selecione a opção ‘’AULAS AO VIVO’’.
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Acessar as aulas na sua grade de estudo
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6. Orientações para assistir às aulas ao vivo
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AO VIVO

Estude em
tempo real

Em seu celular, tablet ou computador, acesse o site da UNIP,
https://www.unip.br/presencial/, informe seu RA e sua senha e faça o seu login

Após efetuar o login, utilize a opção “Aulas ao Vivo”

Será exibida uma página com as disciplinas cursadas por você. Clique para
assistir à aula on-line disponível no momento

Será aberta uma página em seu celular, tablet ou computador; escolha “entrar
em uma reunião” e assista à aula
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7. Unip Digital

Para acessar mais orientações de estudo, selecione a opção ‘’UNIP DIGITAL’’.
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8. Conteúdos Acadêmicos

Nesta etapa, selecione a opção ‘’CONTEÚDOS ACADÊMICOS’’ para acessar 
orientações de estudos, videoaulas e atividades.
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9. Minhas disciplinas

Em ‘’CONTEÚDOS ACADÊMICOS’’  são exibidas as disciplinas a serem cursadas.
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10. Disciplinas

Após escolher uma disciplina, os conteúdos a serem estudados,

assim como avisos, orientações e informações importantes 

para o estudo estarão à sua disposição.
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Bons
estudos!
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