
 

Prezado(a) aluno(a), 

A PUC Minas recebe você de braços bem abertos. A vontade de abraçar é 

grande, mas enquanto isso não é possível, em função da pandemia da COVID-

19, estaremos com nossas atividades em regime remoto.  

Tenha certeza: você fez de forma muito acertada uma das principais escolhas 

de sua vida. Nesta Universidade, nos dedicamos à educação de qualidade, 

tecnológica e inovadora e, principalmente, crítica e humanista. 

No semestre passado, a necessidade e urgência do distanciamento social nos 

levaram a adotar as aulas online, mas ao vivo.  Migramos, de uma hora para 

outra, cerca de 14 mil disciplinas e 40 mil alunos do regime presencial para o 

ambiente virtual de aprendizagem. E ficamos muito felizes em perceber que a 

avaliação tanto dos alunos, quanto dos professores foi muito positiva. Este 

semestre vamos manter, por enquanto, o mesmo sistema e a mesma 

qualidade.  

Aproveite ao máximo o ambiente virtual de aprendizagem com as aulas, os 

eventos, as discussões e os materiais didáticos. Em breve, temos certeza que 

você estará usufruindo de nossos serviços e estruturas de laboratório e de 

lazer, a inteligência e brilhantismo dos professores e a presteza de nossos 

funcionários.  

A seguir, levamos até você informações que consideramos muito importantes 

para o início de sua caminhada na PUC Minas. 

 

Informações relevantes 

Como funcionam as aulas online e ao vivo?  

Suas aulas serão remotas (online) e síncronas, conforme o horário divulgado 

pelo seu Programa/Curso.        

Importante esclarecer que há dois ambientes distintos.  

O Canvas é o Ambiente Virtual de Aprendizagem adotado pela PUC Minas. 

Através dele, você vai acessar o Microsoft Teams, onde acontecerão as suas 

aulas. O Canvas facilita o uso, a criação e o compartilhamento de conteúdo por 

professores e alunos. A plataforma também disponibiliza o acesso a todo 

material dos seus cursos através do aplicativo em tablets e/ou smartphones. 

Assim, você pode acessar o material a qualquer momento e em qualquer local. 

Já o SGA Stricto Sensu – Sistema de Gestão Acadêmica do Stricto Sensu - 

pode ser acessado pelo portal www.pucminas.br. Nele, você encontra 

informações sobre as disciplinas que você está cursando, outros detalhes 

sobre o seu curso e o controle de frequência. 

 



 

Como faço para acessar as minhas aulas? 

1) Para acessar o Canvas, clique aqui. 
2) Clique no botão Fazer login com Microsoft 
3) Informe seu usuário da conta Office 365 (codigo_pessoa@sga.pucminas.br) e 

a sua senha da conta Office 365 
Em caso de dúvidas sobre o processo de acesso, consulte as informações 

disponibilizadas no SGA em Serviços Acadêmicos > Credenciais de Acesso. Lá 

estarão ainda, as informações para troca da senha de acesso. 

 

Ao acessar o Canvas você encontrará as disciplinas em que está matriculado. Dentro 

de cada disciplina estarão disponíveis todas as informações e atividades 

disponibilizadas pelo seu professor. Além disso, no menu vertical do lado esquerdo, 

você encontrará o link Teams, local onde você acessará as equipes de suas 

disciplinas e participará das aulas síncronas.  

 

Como faço para obter um login? 

Você vai recebê-lo por email. O acesso ao Canvas é realizado com as 

credenciais do Office 365. Todas as informações de acesso também podem ser 

consultadas na página “Credenciais de Acesso”, dentro do SGA. Nesta página 

você econtrará também as orientações para troca de senha. 

Durante o Regime Letivo Remoto, disponibilizamos dois contatos para alunos e 

professores solicitarem suporte ao Canvas e ao Teams. Envie e-mail para 

canvas@pucminas.br, escrevendo a palavra Canvas no assunto da 

mensagem, ou para teams@pucminas.br, escrevendo a palavra Teams no 

assunto da mensagem. 

 

Reiteramos nossos votos de boas-vindas e de uma feliz caminhada como aluno 

da PUC Minas. 

 

Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação da PUC Minas 

 

 

 

https://pucminas.instructure.com/

