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ESTAMOS VOLTANDO
COM SEGURANÇA
Este manual vai ajudar você, estudante ESPM, com todas as orientações sobre como realizar 
o agendamento das suas aulas presenciais. Tudo com muito cuidado e segurança. 

Aproveite e consulte sempre que surgir aquela dúvida!



1.º PASSO
Entre no site da ESPM, www.espm.br, e clique no ícone, indicado abaixo, para acessar
o Portal do Aluno:
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2.º PASSO
Na tela, aparecerá a Central de Autenticação da ESPM. Aí, é só informar seu e-mail acadêmico 
e a senha e clicar em “ENTRAR”:

Clique aqui
para acessar
a área restrita

Informe aqui
o seu e-mail
acadêmico

Informe aqui
a senha do seu
e-mail acadêmico

exemplo@acad.espm.br



3.º PASSO
Já no Portal, é só clicar no menu “Agendamento aula presencial”, conforme indicado 
abaixo, para acessar as datas disponíveis:
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4.º PASSO
Na tela do sistema de agendamento, clique no campo em branco para conferir o(s) dia(s) 
disponível(is) para você, aí é só selecionar o dia desejado:

LEMBRE-SE! O prazo máximo
para o agendamento é de 2 dias
de antecedência.

Clique aqui
para selecionar
o dia desejado
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5.º PASSO
Depois de selecionar o dia, o sistema vai listar o(s) encontro(s) naquela data.
Veja todos com atenção e clique em “Agendar” para concluir o agendamento: 

Caso opte
por não realizar o 

agendamento e queira 
consultar outro dia,

clique aqui
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Obs.: Se quiser verificar outro dia,
é só clicar em “Retornar” e fazer
uma nova pesquisa:

Clique aqui
para concluir

o agendamento



6.º PASSO
Na tela de confi rmação, abaixo, se aparecer a palavra “SUCESSO”, a sua solicitação
de agendamento foi atendida. 

Você receberá, então, um e-mail de confi rmação:
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Obs.: Quer agendar um outro dia?
Clique em “Inserir Novo Agendamento”
e retorne para o 4.º Passo.
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CANCELAMENTO!
Se precisar cancelar um agendamento, é só clicar em “Cancelar Agendamento” no e-mail
de confi rmação que foi enviado para o seu e-mail acadêmico:
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Ou entre no sistema de agendamento,
selecione o dia agendado e clique no link
de cancelamento.



LEMBRE-SE! O prazo máximo para o 
cancelamento é de 2 dias de antecedência.
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Agora, como novo recurso em “Consultar Agendamentos”, disponível no menu superior,
o aluno poderá visualizar todos os agendamentos realizados para aulas que vão ocorrer:

CONSULTAS



CUIDADOS E 
RESPONSABILIDADES!
Fique de olho nos protocolos que deverão ser seguidos no dia da sua aula presencial:

• É obrigatório usar máscara enquanto você estiver no campus, até mesmo
   nos ambientes abertos; 

• Vamos conferir sua temperatura na entrada da unidade. Qualquer pessoa que estiver
   com febre ou sintomas de gripe não poderá entrar na ESPM; 

• O distanciamento social de 1,5 metro deverá ser respeitado em todos os ambientes; 

• O acesso será permitido apenas em locais previamente determinados; 

• Não é permitido permanecer nos corredores das salas de aula; 

• Todas as áreas de convivência estarão fechadas; 

• A lanchonete ficará fechada nesta primeira fase. Você poderá trazer lanches prontos
   (que não precisem ser aquecidos) ou usar aplicativos de delivery (nesse caso,
   você receberá a entrega na portaria).
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A ESPM ESTÁ SE PREPARANDO
HÁ BASTANTE TEMPO PARA
ESSE RETORNO!

Estamos voltando aos poucos,
com muito cuidado e segurança
em todos os detalhes.



#vaipassar


