
FERRAMENTA



Entre no Play Store e 
baixe o aplicativo 
Magister.



Insira sua matrícula e 
senha do Magister.



O aplicativo do 
Magister é dividido 
por cards como 
Acadêmico, Carreiras, 
Recursos etc.

Ainda na tela inicial 
você consegue saber 
sua média geral 
ponderada e avaliar 
suas aulas.



Para saber sua média 
geral ponderada 
clique no Perfil.



No Perfil você 
consegue ver sua 
matrícula e sua MGP.



Clique no Sininho para 
avaliar suas aulas 
diariamente e 
também visualizar os 
avisos deixados pelos 
professores e/ou 
coordenadores.



Avalie suas aulas 
diariamente através 
da Escala de Likert , 
caso queira, deixe 
também sua opinião.



No card Acadêmico
você encontrará os 
principais recursos do 
aplicativo. 
Nas páginas seguintes 
será mostrado a 
funcionalidade de 
cada um deles.



Na aba Horários você 
visualiza qual é a 
disciplina do dia, seu 
horário e a sala.



Na aba Matrícula você 
consegue fazer a 
renovação e o 
pagamento pelo 
próprio aplicativo.



Na aba Negociação
você consegue fazer 
negociação financeira 
das mensalidades 
caso estejam em 
atraso. 



Na aba Pagamento 
você consegue pagar 
suas mensalidades 
sem precisar ia ao 
DAAF.



Na aba Notas e Faltas 
você consegue 
visualizar suas notas e 
ter o controle de 
quantas faltas tem por 
disciplina.



Na aba Protocolos
você consegue 
visualizar o tramite e a 
situação das 
solicitações feitas no 
Magister.



Na aba Calcular 
Média você consegue 
saber qual sua média 
por disciplina e se está 
aprovado ou 
reprovado.



Outra forma de fazer a 
avalição da aula é 
clicando na aba Avalie 
sua Aula.



Na aba Pendências 
você consegue ver 
quais as pendências 
que você tem com a 
faculdade. Exemplo: 
Foto ¾.



A aba Biblioteca serve 
para fazer consulta do 
acervo de livros da 
faculdade, renovar os 
livros que você pegou 
emprestado e saber o 
que você já reservou.



A aba Material da 
Aula irá te 
redirecionar para o 
aplicativo Classroom
(Google Sala de Aula).



No card Carreiras você 
encontrará as 
principais funções do 
card. 
Nas páginas seguintes 
será mostrado a 
funcionalidade de 
cada um deles.



Clique em 
Oportunidades para 
saber quais vagas de 
estágio e/ou emprego 
estão disponíveis. 

Aperte em clique aqui 
e confira para saber 
mais sobre as vagas.



Ao clicar, será 
necessário que você 
insira seu usuário e 
senha para ter acesso 
as oportunidades.



Um formulário será 
apresentado 
mostrando as vagas 
disponíveis e onde 
você deve inserir seu 
currículo.



Clique na aba 
Carreiras Virtual. Em 
seguida clique em 
como acessar.



Ao clicar em como 
acessar você será 
redirecionado para 
esse documento em 
PDF explicando como 
funciona o Carreiras 
Virtual e como acessar 
suas oficinas.

Clique em       para 
fazer o download do 
material e consultar 
sempre que for 
preciso.

Ou Clique Aqui

https://drive.google.com/file/d/1wAyxwDxKsIn6JvOIdgD_8C5WNWge4REw/view


Na aba 
Documentação de 
Estágio você saberá 
solicitar os 
documentos e 
assinaturas que foi 
pedido pela 
organização 
contratante do 
estágio.



Clique em Contato 
para falar com o setor 
de Carreiras por e-
mail ou ligação.

DICA:

Ao clicar na opção 
MENU você tem 

acesso a mais alguns 
recursos.



No card Recursos você 
encontrará as 
principais funções do 
card. 
Nas páginas seguintes 
será mostrado a 
funcionalidade de 
cada um deles.



Na aba Wi-Fi você 
pode salvar sua 
matrícula e senha 
para não precisar toda 
vez ter que fazer o 
login para usar o wi-fi
da faculdade. 

LEMBRETE:

O Wi-fi só funciona 
quando estamos na 

Instituição 
presencialmente.



Na aba Avalie o 
Magister Mobile você 
poder avaliar a 
satisfação que está 
tendo ao usar o 
aplicativo.



Na aba Avalie sua 
Biblioteca você poder 
avaliar a satisfação 
que está tendo ao 
com a biblioteca da 
faculdade.



Na aba Contato você 
tem acesso aos 
contatos e e-mails dos 
setores da faculdade e 
dos coordenadores de 
curso.



No card São Luís Web 
você encontrará as 
principais funções do 
card.
Na página seguinte 
será mostrado a 
funcionalidade do 
item.



Ao clicar na aba 
Notícias você será 
redirecionado para as 
últimas notícias 
postadas no site da 
faculdade.



Daniele Carvalho

Ainda com dúvidas?

Entre em contato:

79 9.9151-9180

https://api.whatsapp.com/send?phone=5579991519180&text=Ol%C3%A1%2C%20estou%20com%20d%C3%BAvidas%20nas%20ferramentas%20de%20aprendizagem%20-%20FSLF

