
CENTRO UNIVERISTÁRIO UNIHORIZONTES 

MANUAL DE PRIMEIRO ACESSO AO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – AVA 

 

Prezado (a) aluno (a), 

Este documento tem o intuito de apresentar os passos iniciais para acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) do Centro Universitário Unihorizontes. 

Abaixo serão listados os passos para o seu primeiro acesso: 

1) Utilizando-se de um dispositivo com acesso à internet, acesse o site da Instituição: ead.unihorizontes.br, a 

página inicial do site Institucional será carregada. 

O site Institucional apresentará diversas informações sobre os cursos ofertados pelo Centro Universitário 

Unihorizontes, bem como eventos, e notícias relacionadas aos seus estudos. Crie o hábito de acessar 

rotineiramente nosso site, para sempre se manter informado. 

 
 

2) Após o carregamento da página inicial do site Institucional, clique no link ACESSE SEU CURSO, que se 

encontra no menu superior superior, para acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 

 

 

http://ead.unihorizontes.br/
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3) Após o carregamento do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), informe seu número de matrícula nos 

campos: username e password, e clique no botão ENTRAR. 

4)  

 
 

5) Após a execução do passo acima, será apresentado a página inicial do AVA: 

 

6) Na tela inicial o AVA lista o curso: Introdução ao EAD. Este curso temo objetivo, lhe orientar sobre o 

funcionamento do curso via EAD. 

7) Clique sobre o curso, para que lhe sejam apresentados os recursos deste curso. 
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8) Para consultar o conteúdo do Curso, role a barra para baixo, para ter acesso a todo o conteúdo o curso. 

9) Na lateral direita, são apresentadas algumas opções de interação do AVA, sendo um das mais importantes, o 

acesso ao Portal Acadêmico.  

10) Clique na imagem WEBGIZ 

 

 
 

11) E em seguida clique no link: Acessar o Portal Acadêmico: 

 

 
12) A página do portal acadêmico será apresentada, conforme imagem abaixo: 

 

13) Para acessar suas informações, altere o período letivo de 01-2018 – para 11-2018, e clique no botão OK 
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14) Utilize o menu DADOS PESSOAIS, para efetuar a troca de acesso ao seu portal. Está ação é extremamente 

importante. 

 
OBS: utilize uma senha com no mínimo 7 caracteres. 

 

15) Utilize o menu acadêmico para acessar as informações relacionadas à sua vida acadêmica. 

 

Observações gerais: 
 

Usuário para acessar o AVA: seu número de matrícula 

Senha para acessar o AVA: seu número de matrícula 

 

Para suporte e esclarecimento de dúvidas: contato.ead@unihorizontes.br 

 


