
Acesso aos Sistemas Acadêmicos
Orientações para Docentes

Este  folheto  visa  orientar  os  docentes  do  IMECC nos 
primeiros  passos  sobre  os  recursos  de  Tecnologia  da 
Informação  e  Computação  da  UNICAMP  disponíveis 
para  o  apoio  das  atividades  de  ensino,  que  são:  os 
serviços on-line da DAC e o Ensino Aberto. Para poder 
utilizar  esses  recursos,  o  docente  deve  primeiro  obter 
uma conta nos sistemas da UNICAMP.

Como Obter uma Conta nos Sistemas da UNICAMP__

É  preciso  primeiramente  que  o  usuário  solicite  um 
username no domínio da UNICAMP, que pode ser  feito 
de duas formas:

• No  site  da  DAC  em  http://  www.dac.unicamp.br  , 
clicar  em  “Serviços  On-line”,  em  seguida  em 
“Docentes” e  em  “Acesso  ao  Sistema  de 
Solicitação de Username”.

• No site de Administração de Acesso aos Sistemas
Corporativos em:
http://www.unicamp.br/servicoscorporativos,  clicar 
na aba “Criar Username”.

 
Será  aberta  uma  janela  para  o  docente  informar  um 
username  de  sua  escolha  e  um  documento  de 
identificação de acordo com a sua situação:

http://www.dac.unicamp.br/
http://www.unicamp.br/servicoscorporativos/
http://www.dac.unicamp.br/


• Contratado  pela  UNICAMP:  selecionar 
“UNICAMP”  no  campo  “Tipo  de  Usuário”  e 
informar a sua matrícula. 

• Professor  e  Pesquisador  Convidado  (sem 
Matrícula)  e  Pós-Doutorando:  selecionar 
“Outros”  no campo “Tipo de Usuário” e informar 
seu RG ou Passaporte.

Será gerada automaticamente uma senha para a conta 
recém-criada,  que deve ser  retirada na Informática  do 
IMECC  (sala  250)  mediante  a  apresentação  de  um 
documento com foto. 

Importante:  Esta  senha  é  provisória  não  permite  o 
acesso aos sistemas da UNICAMP, devendo ser trocada 
antes do seu primeiro uso. Isso pode ser feito de duas 
formas:

• No  site  da  DAC  em  http://www.dac.unicamp.br, 
clicar em “Serviços On-line”, “Docentes” e “Acesso 
aos  Serviços  Acadêmicos”.  Na  janela  que  será 
aberta,  clicar  em  “Portal  da  Administração  de 
acesso aos serviços corporativos”. Na janela que 
será aberta, no quadro “Trocar senha” clicar em 
“Sistemas na WEB,  Diretório  LDAP, VPN, SISE, 
Conta de e-mail (username@unicamp.br)”.

• No site de Administração de Acesso aos Sistemas 
Corporativos em: 
http://www.unicamp.br/servicoscorporativos, no 
quadro “Trocar senha” clicar em “Sistemas na 
WEB, Diretório LDAP, VPN, SISE, Conta de e-mail 
(username@unicamp.br)”.

http://www.unicamp.br/servicoscorporativos/
http://www.dac.unicamp.br/


Serviços On-line da DAC________________________ 

Os serviços on-line são os sitemas de apoio acadêmico 
oferecidos  pela  Diretoria  Acadêmica  (DAC)  à 
comunidade  da  UNICAMP.  Para  os  docentes,  estão 
disponível  alguns sistemas  de apoio às atividades de 
ensino que podem ser acessados da seguinte forma:

• No site  da  DAC  em  http://www.dac.unicamp.br/, 
na aba “Serviços On-line”, opção “Docentes”. 

O mais utilizado é o “Serviços Acadêmicos”, que permite 
aos  docentes,  de  acordo  com  suas  atribuições, 
registrarem  notas/conceitos  finais  e  freqüência, 
efetuarem autorizações, consultarem a vida acadêmica 
de alunos,  etc.

Para entrar nos Serviços Acadêmicos, é necessário uma 
conta nos Sistemas da UNICAMP, que pode ser  obtida 
conforme as instruções contidas nesse folheto. 

Ensino Aberto da UNICAMP                                            

O Ensino Aberto da UNICAMP é um ambiente de apoio 
ao  ensino-aprendizagem  disponível  para  todas  as 
disciplinas de graduação da Unicamp cujo responsável é 
o Grupo Gestor de Tecnologias Computacionais – GTTE. 

O Ensino Aberto utiliza o sistema Teleduc que possibilita 
a realização de cursos através da Internet. Este sistema 
possui  ferramentas  para  disponibilizar  conteúdos, 
atividades  e  comunicação  entre  os  participantes  por 
meio de correio eletrônico e bate-papo. 

http://www.dac.unicamp.br/


Mais informações sobre o Teleduc podem ser obtidas na 
apostila  disponibilizada  no  site  do  GTTE  em 
http://www.ggte.unicamp.br/,  na  aba  “Institucional”, 
“Publicações”. 

O Teleduc pode ser acessado de duas formas:

• No site do Ensino Aberto em:
http://www.unicamp.br/ea/

• No site  da  DAC  em  http://www.dac.unicamp.br/, 
no  quadro  “Outros  Sites”  clicar  em  “Ensino 
Aberto”.

Para  entrar  no  Teleduc,  é  necessário  uma  conta  nos 
Sistemas  Corporativos  na  UNICAMP,  que  pode  ser 
obtida conforme  as instruções contidas nesse folheto.

Todas  as  disciplinas  de  graduação  já  possuem  área 
aberta no Teleduc de acordo com os dados cadastrados 
na  DAC  sobre  os  docentes  (professor  responsável, 
professor associado, PED e monitores) e discentes. Se o 
professor responsável desejar utilizar este ambiente na 
sua disciplina, é preciso primeiro habilitá-lo para todos os 
demais  usuários,  o  que  pode  ser  feito  entrando  na 
página de “Administração” da disciplina. 

Caso  o  professor  responsável  não  visualize  a  sua 
disciplina  no  Teleduc,  deve  entrar  em  contato  com  a 
Secretaria  de  Graduação  para  que  esta  regularize  os 
dados junto a DAC. 

Para tirar dúvidas, estão disponíveis um formulário e os 
telefones de contato  na página do Ensino Aberto.

http://www.dac.unicamp.br/
http://www.unicamp.br/ea/
http://www.ggte.unicamp.br/

