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•

Entrando no portal.
Fazendo o login.

Para entrar no sistema, utilize o seguinte endereço em seu navegador:
http://rm01.faj.br/corpore.net, disponha do WWW antes do link, será aberta a página de
login, com os campos de usuário e senha, em “Alias”, mantenha corporeRM
selecionado, e clique em entrar.

Figura 1 - Login
•

Recuperando uma senha.

Para recuperar uma senha esquecida, clique em “Esqueceu sua senha?”, na mesma
página de login, na janela que será aberta insira o usuário e o e mail, para onde será
enviado a senha, e clique em “Concluir”.

Figura 2 – Recuperação de Senha
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Após ter confirmado o login, na próxima página selecione a opção “Educacional”, como
mostra a imagem 3.

Figura 3 - Educacional

Figura 3 - Educacional
Então será exibido todo o layout do sistema com todas as opções.

Figura 4 – Layout do sistema
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Acadêmico
Então poderá ser visualizado do lado esquerdo, na barra lateral as opções gerais, a
primeira delas é o “Acadêmico”, que compõe as principais funções.

Figura 5 - Acadêmico
•

Dados pessoais.

A primeira opção do menu “Acadêmico”, são os “Dados pessoais”, é a página onde são
exibidas todas as informações cadastrais do aluno, como nome, data de nascimento,
telefone e endereço completo, para fazer alguma mudança do campo “Endereço”, altere
e clique em “Alterar endereço” para salvar.

Figura 6 – Dados pessoais
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•

Histórico

A próxima opção do menu principal é o “Histórico”, que exibe todas as informações do
aluno relacionadas ao curso como por exemplo, a situação atual, o turno, as disciplinas
concluídas, a lista de disciplinas ainda pendentes etc, estas informações são apenas para
visualização, como mostra a imagem a seguir.

Figura 7 – Histórico
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•

Notas/ Faltas etapas

Continuando com as opções do menu principal, o próximo tópico chama- se “Notas/
Faltas etapas”, onde são exibidas a Nota 1, Nota 2, Substitutiva, Exame e Média, a
situação do aluno e suas faltas de todos os meses, divididas pelas disciplinas.

Figura 8 – Notas e Faltas
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•

Quadro de Horários

A ultima opção do menu acadêmico, é o “Quadro de Horários”, onde é exibido o
horário das disciplinas da semana toda, e na parte inferior clicando na “lupa” do lado
direito, é possível ver o nome do professor de determinada disciplina.

Figura 9 – Quadro de Horários
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Materiais
Voltando ao menu principal, há a opção “Materiais”, que dará acesso aos arquivos de
apoio adicionados pelos professores.

Figura 10 – Menu Materiais

•

Arquivo por disciplina

Clicando em “Arquivo por disciplina”, será exibida a tela com os materiais
adicionados, no primeiro momento aparecerão todos eles, mas é possível fazer uma
busca e separá-los por disciplina, material, tipo de material ou download, para isso
clique num dos filtros de busca na parte superior da tela, preencha o campo com a
informação do filtro escolhido e clique em “Localizar”.
Para baixar um arquivo, clique no ícone de um disquete chamado “Download”,
como mostra a imagem a seguir.

Figura 11 – Materiais de Apoio

10

Tutorial RM Portal

•

Imprimindo uma página

É possível imprimir uma página diretamente do portal se for necessário, clicando no
ícone “Imprimir”, então será exibida uma tela com um novo ícone “Imprimir”, clique
novamente e então selecione a impressora correta na tela do próprio Windows e
confirme.

Figura 12 – Imprimindo uma Tela
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