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PRIMEIRO ACESSO

➢ No primeiro acesso ao sistema, na tela inicial, selecione a opção Cadastro.



INFORMAÇÕES DE CADASTRO

➢ Digite seu nome completo, CPF sem pontos ou 

traços, matrícula na UERJ e e-mail, 

preferencialmente seu e-mail institucional.

➢ Selecione seu perfil. 

➢ Caso possua mais de um perfil de atuação na 

Semana de Graduação, entre em contato com o 

suporte antes de realizar o cadastro: 

semanadegraduacao.pr1@uerj.br

➢ Selecione sua unidade. 

➢ Escolha uma senha segura e repita a digitação.

➢ Digite o código de verificação e depois clique 

em Cadastrar.

mailto:semanadegraduacao.pr1@uerj.br


CONFIRMAR ENDEREÇO DE E-MAIL

➢ Clique no ícone Receber PIN para receber um 

PIN no seu e-mail de cadastro.

➢ Acesse seu e-mail de cadastro.

➢ Não deixe de verificar também se o e-mail 

recebido foi parar na caixa de spam.

➢ Digite o código recebido no campo e clique em 

Validar.

➢ Os cadastros de usuários serão submetidos à 

validação posterior. O acompanhamento poderá 

ser realizado através do e-mail 

semanadegraduacao.pr1@uerj.br
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RECUPERAR ACESSO

➢ Esqueceu sua senha? Na tela inicial, selecione a opção Recuperação.



RECUPERAR ACESSO
ALTERAR A SENHA

➢ A opção de recuperação de senha também está 

disponível na tela de login, basta selecionar a 

opção Recuperar acesso.



RECUPERAR ACESSO
ALTERAR A SENHA

➢ Digite seu e-mail de cadastro e clique no 

ícone Receber PIN.

➢ Acesse seu e-mail de cadastro.

➢ Não deixe de verificar também se o e-

mail recebido foi parar na caixa de 

spam.

➢ Digite o código recebido no campo e 

clique em Validar.



LOGIN

➢ Para acessar o sistema, na tela inicial, selecione a opção login.



LOGIN

➢ Na tela de login, digite e-mail e senha 

cadastrados. Depois clique em Entrar.



MENU PROJETOS

➢ No painel principal, selecione a opção 

Projetos. Clicando neste ícone, você terá 

acesso ao painel de projetos com as 

seguintes opções:

- Inscrever seu projeto na Semana de 

Graduação;

- Consultar seus projetos cadastrados;

- Indicar bolsista/voluntário que 

apresentará o projeto na Semana de 

Graduação.



INSCRIÇÃO NA SEMANA DE GRADUAÇÃO – PERFIL COORDENADOR

➢ Para realizar a inscrição do seu projeto na Semana de Graduação, clique em Inscrever.



FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

➢ Preencha o campo Título do projeto com até 

64 caracteres.

➢ Preencha o campo Breve resumo do projeto 

com até 512 caracteres.

➢ Indique a área de atuação, a modalidade e 

a unidade à qual seu projeto está vinculado.

➢ Insira os links do vídeo e do material de 

apresentação do seu trabalho.

➢ Insira o Resumo completo do projeto, com 

até 3000 caracteres.

➢ Digite o código de verificação.

➢ Leia os Termos de uso de imagem e voz e 

marque a caixa caso concorde.

➢ Clique em Inscrever.

https://docs.google.com/document/d/1f0S_p7z8GYiTHb_zzDis3YPjhDXsyJJI/edit?usp=sharing&ouid=101259558685095236565&rtpof=true&sd=true


INSCRIÇÃO NA SEMANA DE GRADUAÇÃO – PERFIL COORDENADOR

➢ Para completar a inscrição na Semana de Graduação, é necessária a indicação do discente 

apresentador do trabalho na opção Indicar.



INDICAR DE APRESENTADOR

➢ Selecione o Título do projeto para o qual 

deseja indicar o discente apresentador.

➢ Selecione o nome do discente a ser indicado.

➢ Selecione a opção Apresentador para o 

papel que o indicado exercerá no projeto.

➢ Digite o código de verificação e clique em 

Indicar.

➢ Não esqueça de pedir ao(s) discente(s) que 

envie(m) a Autorização para uso de imagem 

e voz assinada para o e-mail 

semanadegraduacao.pr1@uerj.br conforme 

as instruções contidas nos os Termos de uso 

de imagem e voz.

https://docs.google.com/document/d/1ftcHx1Q3-sC98c_byeHMo8HIgYa9kqhc/edit?usp=sharing&ouid=101259558685095236565&rtpof=true&sd=true
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INSCRIÇÃO NA SEMANA DE GRADUAÇÃO – PERFIL DISCENTE

➢ Para acessar sua inscrição na Semana de Graduação, no painel principal, selecione Projetos.

➢ E no painel de projetos, selecione a opção Meus Projetos.



INSCRIÇÃO NA SEMANA DE GRADUAÇÃO – PERFIL DISCENTE

➢ Clique sobre o código do projeto para poder visualizá-lo.



PRECISA DE AJUDA?

➢ Entre em contato com o suporte. Selecione a opção suporte.



SUPORTE

➢ Entre em contato conosco através do e-mail semanadegraduacao.pr1@uerj.br

mailto:semanadegraduacao.pr1@uerj.br
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