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O QUE É O 
NInA?

 O NInA é o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade, 
que existe com o objetivo de promover uma educação 
inclusiva que garanta ao aluno com necessidades 
educacionais especiais o acesso, a permanência e o su-
cesso acadêmico na UNIPAMPA. 

Buscamos promover uma educação inclusiva 
aos discentes com necessidades educacionais 

especiais.

As ações do NInA são dirigidas a todos os envolvi-
dos no processo, incluindo professores, monitores, 
orientadores e alunos, especialmente os que apre-
sentam necessidades educacionais especiais - NEE. 
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• identificação, cadastro e planejamento do 
ingresso, da permanência e da formação dos aca-
dêmicos com deficiência e outras necessidades 
educacionais especiais (NEE);   

• levantamento das condições de infraestrutura 
e acessibilidade para proposição de adequações 
nas várias áreas, dos Campi da UNIPAMPA;

• criação de mecanismos que possibilitem a fle-
xibilização e inovação dos componentes curricu-
lares nos cursos da universidade; 

• desenvolvimento de ações de sensibilização, 
orientação e formação para a comunidade acadê-
mica. 

COMPETÊNCIAS DO NInA 

MARIANA PEREIRA
Interface NInA de Sant’Ana do Livramento e 

Tradutora-Intérprete de LIBRAS.
marianafigueira@unipampa.edu.br 
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E-MAIL 
INSTITUCIONAL

 Para utilizar todos os portais da UNIPAMPA de 
forma integral e correta, é necessário usar o e-mail 
institucional. 

COMO DESCOBRIR MEU E-MAIL INSTITUCIONAL?

COMO ACESSAR MEU E-MAIL INSTITUCIONAL?

Encontre seu endereço de 
e-mail acessando o GURI
(guri.unipampa.edu.br ), 
seu e-mail deverá aparecer 
embaixo da sua foto e 
nome. 

O site para acessar o e-mail é email.unipam-
pa.edu.br. O campo de login é o que vem antes de 
"@unipampa.edu.br", no exemplo de e-mail maria-
silva.aluno@unipampa.edu.br o login é mariasil-
va.aluno. A senha é a mesma utilizada para acessar 
os demais sistemas da instituição. 



O GURI - Gestão Unificada de Recursos Institucio-
nais é um sistema modular desenvolvido para aten-
der as necessidades de Gestão de Recursos Institu-
cionais da Unipampa. O sistema GURI atende o pú-
blico interno da Unipampa, entre  alunos, professo-
res, técnicos administrativos e terceirizados, e 
também possui funções direcionadas ao público ex-
terno. 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

ÁREA 
ACADÊMICA

Orçamento e Finanças;
 Recursos Materiais;
 Recursos Humanos;
 Frotas e Logística;
Processos;
Gestão;
Restaurante Universitário;
Catálogo de Serviços

Funcionalidades direcionadas 
para alunos, professores,
 participantes de processos 
seletivos;
 Gerenciamento de Eventos;  
Gestão de Pedidos de Livros;
 Extração de Dados para o 
Censo da Educação Superior.
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Painel do Aluno 
(GURI)

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12

1
Painel para solicitar 

componentes 
curriculares. 

2
Painel para solicitar 
o trancamento total 

do curso.

5

3
Painel para solicitar 

o trancamento 
parcial de disciplinas.

4 Painel para alterar 
dados do sistema.

Painel para conferir 
dados do sistema. 6

Painel para acessar 
os planos de ensino 

das disciplinas.

7
Painel para acessar 
os diários de classe 

das disciplinas.
9

Painel para acessar 
os relatórios gerais 

do curso.

10 Painel para 
acessar os horários. 11 Painel para solicitar 

benefícios estudantis. 12 Painel para solicitar 
reavaliação de dados.

8 Painel para acom-
panhar solicitações.
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COMO FAZER LOGIN NO GURI

como alterar a senha do guri

O login é o número de matrícula + a senha. 

Acesse o sistema de trocas de senha através do 
GURI (Gestão Unificada de Recursos Institucio-
nais).
 Navegue até o menu “Sistema”, depois vá 
até a guia “Sistema” e selecione a opção “Alte-
rar senha”. 
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como consultar o benefício estudantil
No”Painel do Aluno” é possível acessar os proces-
sos de solicitação do benefício estudantil, assim 
como a reavaliação socioeconômica. 

como consultar relatórios
Na página ”Painel do Aluno”, clique em “Relató-
rios”. Nessa opção você pode emitir Histórico Es-
colar, Comprovante de Matrícula, Ficha Cadastral 
e Integralização.  



 O moodle é a plataforma das tarefas e interação 
com os professores e colegas. É o portal onde serão 
realizadas as atividades postadas pelos professores, 
bem como provas, fórum de dúvidas e avisos.  
 Moodle é um sistema de administração de ativi-
dades educacionais destinado à criação de comuni-
dades on-line, em ambientes virtuais voltados para a 
aprendizagem. 

 O Moodle é Open Source, ou seja, aberto, livre e 
gratuito. Isso significa que ele pode ser carregado, 
utilizado, modificado e até distribuído. Apesar de 
possuir um copyright, pode ter o seu código fonte al-
terado ou desenvolvido para satisfazer as necessida-
des específicas. 
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Painel Inicial 
(Moodle)

1
2

3
4

5

6

1
Painel inicial do 
sistema. Acesso 

geral.
2

Painel para organi-
zar componentes 

curriculares.

5

3
Painel do calendário 

geral dos cursos.

4 Painel de acesso aos 
materiais.

Painel dos cursos. 6
Painel de dados 

pessoais.
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Como entrar em
um curso no Moodle

Acesse os 
“Cursos Presenciais”
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Acesse o seu campus
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Escolha o curso e o 
semestre para que seja 
disponibilizada a lista 

de componentes.



Para acessar os manuais da UNIPAMPA 
sobre os sistemas, siga os passos:
- Entre no GURI;
- Acesse a guia “Sistema”;
- Selecione “Sistema”;
- Clique em “Manuais de Usuário”. 

SIGA O NINA 
NAS REDES SOCIAIS!

Instagram:
@nina.livramento


