
Guia Rápido do Canvas para Alunos 
Se você é novo no Canvas, este guia dará informações essenciais pra você 

navegar e participar de suas disciplinas. São apresentadas ferramentas para você 
se manter atualizado com seu conteúdo de estudo, avaliações e comunicações.

CONFIGURAÇÃO 
DA CONTA

No Menu de Navegação Global, clique 
em Conta e vá em Configurações. 
Personalize sua foto de perfil, idioma, 
fuso horário e formas de contato. 
Guias do Canvas: Configurações de 
perfil e usuário

TAREFAS

No menu de navegação do curso, clique 
em Tarefas. Você também pode acessar 
as tarefas através de Módulos, Programa 
do Curso, Calendário ou Boletim. Você 
pode enviar tarefas online usando várias 
formas de entrega. 
Guias do Canvas: Como eu envio uma 
tarefa online?

NOTIFICAÇÕES

No Menu de Navegação Global, clique 
em Conta e vá em Notificações. Você 
pode definir QUAIS notificações do 
Canvas irá receber e QUANDO e ONDE 
elas serão enviadas. 
Guias do Canvas: Como defino minhas 
preferências de notificação como aluno?

FÓRUNS DE 
DISCUSSÃO

No menu de navegação do curso, clique 
em Fóruns. Você também pode acessar 
os fóruns através de Módulos, Programa 
do Curso, Calendário ou Boletim. Você 
pode responder aos Fóruns usando 
vários modos de resposta. 
Guias do Canvas: Como respondo a 
uma discussão como aluno?

CALENDÁRIO

No Menu de Navegação Global, clique 
em Calendário. O Calendário é uma 
ótima maneira de ver tudo o que você 
precisa fazer nos seus cursos em um só 
lugar. 
Guias do Canvas: Como eu uso o 
Calendário como aluno?

TESTES

No menu de navegação do curso, clique 
em Testes. Você também pode acessar 
os testes através de Módulos, Programa 
do Curso, Calendário ou Boletim. 
Guias do Canvas: Como faço um Teste?  
Como respondo cada tipo de pergunta 
em um Teste?
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ACESSAR SEUS 
CURSOS

No Menu de Navegação Global, clique 
em Painel de Controle para ver seus 
cursos favoritos. Você pode acessar a 
lista completa de cursos ativos e antigos 
clicando no link Cursos e, em seguida, 
Todos os Cursos. 
Guias do Canvas: Como vejo meus 
cursos do Canvas como aluno?

BOLETIM DE NOTAS

No menu de navegação do curso, clique 
em Notas. A página de notas exibe todas 
as notas de todas atividades avaliadas. 
Você também conseguirá ver detalhes 
das avaliações, feedbacks e rubricas. 
Guias do Canvas: Como vejo minhas 
notas em um curso atual?

AJUDA

No Menu de Navegação Global, clique 
em Ajuda e Relatar um Problema para 
comunicar um problema à equipe de 
suporte Canvas. Clique em Pesquisar os 
Manuais do Canvas para acessar 
materiais de ajuda sobre o Canvas. 
Guias do Canvas: Como obter ajuda no 
Canvas como aluno?

AVISOS

No menu de navegação do curso, clique 
no link Avisos. Os avisos são listados em 
ordem cronológica. 

Guias do Canvas: Como posso ver 
avisos como aluno?

APLICATIVO MÓVEL CANVAS PARA ALUNOS 
(CANVAS STUDENT)

Baixe o aplicativo móvel do Canvas disponível para Android e iOS. A aplicação permite 
que você participe de seu curso de qualquer lugar. Mantenha-se informado e ativo em 
seu curso com o app do Canvas! 

Guias do Canvas: Canvas Student Android Guide | Canvas Student iOS Guide
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