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1. PRIMEIRO ACESSO AO PORAL DO ALUNO

1.1 ACESSANDO O PORTAL DO ALUNO

Acessar o site da instituição (https://flucianofeijao.com.br/novo/), na aba superior do site você encontrará o item Portal Aca-
dêmico dentro do menu de Alunos.

Você será redirecionado (a) à área do aluno. Clique em “Portal Acadêmico do Aluno” conforme o a imagem abaixo.

Ao abrir o portal o aluno deverá preencher os campos: “Usuário” (Registro Acadêmico do Aluno= Número de Matrícula) e em 
seguida a senha 



Essa é a aparência inicial do Portal Acadêmico do Aluno.
Para navegar pelas funcionalidades do portal, você deverá utilizar o menu que fica na lateral esquerda da página; basta selecionar 

o ícone conforme indicado abaixo  serão exibidas todas as funcionalidades do portal.

Para ver as opções de requerimentos, basta ír na aba Secretaria -> Requerimentos 



1.1 REQUERIMENTOS

Esta é a aparência inicial da aba: requerimentos. É possivel selecionar o setor onde os requerimentos estão disponpiveis.

1.1.1 EMISSÃO DE DOCUMENTOS CHANCELADO FISÍCAMENTE

Ao clicar em qualquer tipo de documento, o aluno será direcionado para a aba onde poderá justificar a necessidade de tal docu-
mento, além de anexo arquivos necessários.

Após concluir a justificativa da solicitação, basta clicar em solicitar e aguardar o retorno da secretaria por email, whatsapp ou 
notificação no Meu EduConnect.



1.1.2 SOLICITAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Para envio de documentação necessária para regularização de atividades complementares, é necesário entrar na área de re-
querimentos, como apresentado anteriormente. logo em seguida clique em “SOLICITAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES” como 
demonstrado a seguir:

Posteriormente, para anexar os arquivos é necessário selecionar “adicionar anexo” como indicado na na figura abaixo:

Em seguida adicione o arquivo do seu computador no requerimento (só poderão ser anexado arquivos em formato PDF), conforme 
abaixo:

 



Após concluir a justificativa da solicitação, basta clicar em solicitar e aguardar o retorno da secretaria por email, whatsapp ou 
notificação no Meu EduConnect.

É importante destacar que exitem três tipos de status de atendimento junto ao setor responsável:
Em Andamento = Aguardando os 15 dias max para a análise

Concluído = Documentos analisados e parecer enviado
Cancelado= Houve algum problema, por favor verificar com o setor responsável.

Portanto, aguarde o tempo necessário para a avaliação dos documentos enviado, caso o tempo seja exedido, entre em contato 
com suporte da Faculdade Luciano Feijão.




