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Apresentação:
O que é Área do aluno?
Buscando inovação no ensino a distância e uma melhor forma de aprendizado
para você, foi criado o meu Espaço, onde você encontrará diversas e novas
ferramentas para auxiliar em seu estudo como: Chat, Tele aulas, Apostilas,
agenda de eventos, Documentos entre outras funcionalidades. Essas
ferramentas deixarão você em um ambiente totalmente propício ao
aprendizado e a interação com colegas, professores e secretaria, encurtando
fronteiras e o deixando informado sobre tudo o que acontece com a G&OP,
cursos e Atividades.
Acessando a área do aluno.
Digite no navegador o endereço http://www.geopcursos.com.br e preencha os
campos como indicado
Obs: Seu [login] é seu email cadastrado [senha] será informada por email, caso
não receba entre em contato com a secretaria no email abaixo:
adm@geopcursos.com.br e solicite apoio sobre este assunto.
Seu email cadastrado (login)

1º passo
Cabeçalho superior do site da
G&OP

Sua senha cadastrada
2º passo
Ambiente AVA, área do aluno.

Toda vez que houver informação nova será
notificado o aluno
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3º passo

Requisitos mínimos para o acesso (sugerido)
Para que o desempenho do conteúdo do portal seja satisfatório orientamos
você a seguir os requisitos e configurações abaixo.
.Processador: Pentium, AMD ente outros.
.Frequência: 1GHz ou superior.
.Memória RAM: 1GB
.Conexão: Conexão banda larga acima de 512 Kbps.
.Sistema Operacional: Windows XP ou superior.
&OP 2011
.Navegadores Indicados: Mozila, Chrome, Safári, o Explorer hoje tem algumas
tem algumas deficiências onde alguns programas não funcionam bem com ele.
Programas:

⇒Flash Player

www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/yflash-br.html
� Configurações do seu navegador de Internet:
Ferramentas / Opções da Internet / Segurança / Nível Personalizado
O Ativar Plug-ins e controles ActiveX o Ativar scripts.
Ferramentas / Opções da Internet / Segurança / Nível Padrão o Nível de
segurança - Médio

⇒
⇒

4º passo
Conheça seu espaço:

Visão onde se verifica o seu nome, curso
matriculado, turma e modulo.
Lembrar-se de clicar em sair toda vez que não
for mais usar o sistema.

Visão da secretaria, onde podem verificar seus
dados cadastrados, documentos do seu curso e
sua agenda.
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Visão do material disponível para estudo e seus
simulados e provas

Visão do ambiente financeiro para que possa
verificar seus boletos de pagamento

Visão suporte técnico, caso necessite de apoio em
algum problema no sistema.

Agenda no sistema para que possa verificar o que
haverá de novo no mês

Uma excelente aula aproveite bastante este sistema!
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