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Manual Sistema Aula Alunos 
Cursos Pós-Graduação, Técnicos e Formação 

 
Após receber da secretaria seu número de matricula o aluno acessa a página inicial do site www.incisaimam.com.br, e 
seleciona o campo “Alunos”. 
Obs. O Sistema Aula Web tem melhor desempenho no navegador Mozilla Firefox. 
 

 
 

O aluno devera desbloquear o Pop-Up de seu navegador, antes de logar no sistema. 
Na tela apresentada o aluno ira selecionar sua unidade de ensino e digitar seu numero de matricula como login e senha. 
 

 
O sistema ira solicitar que o aluno altere sua senha. A nova senha deve conter ente 6 e 12 caracteres. 
 

 

http://www.incisaimam.com.br/
http://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/new/
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Caso o aluno não desbloequeie o Pop-Up de seu navegador, o sistema ira apresentar a tela abaixo. Basta clicar e na opção 
sublinhada e liberar o Pop-Up somente para este acesso. 
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Por medida de segurança, o sistema ira solicitar, após a alteração da senha, que o aluno digite novamente sua matricula e sua 
nova senha, dando em seguida acesso ao Menu Principal. 

 
 

Informações Acadêmicas 
Menu para acompanhamento das informações acadêmicas do aluno. 
 

  
1. Alterar senha 

Programa para alteração de senha de acesso ao sistema. 

2. Boletim de aproveitamento e frequência 

Programa para apresentação do boletim de aproveitamento e frequência do aluno, para o período em que ele está logado. 

3. Disciplinas matriculadas 

Programa para apresentação das disciplinas em que o aluno está matriculado no período em que ele está logado 

4. Histórico das Disciplinas 

Programa destinado a emissão de relatório contendo o resultado final de cada uma das disciplinas que o aluno já cursou. 

5. Relatório da Estrutura Curricular 

Programa destinado a emitir o relatório de estrutura curricular 
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Obs.: Para que o aluno possa visualizar informações, como por exemplo notas dos semestres anteriores, basta selecionar no 
combo superior o semestre desejado. 
 

 
 
 

Caso o sistema apresente problemas, o aluno deverá acessar o link FORMULÁRIOS em nosso site e nos relatar os problemas 
encontrados, se possível nos enviar prints destes erros. Pode ser enviado também críticas, sugestões, dificuldades ou dúvidas. 
 

Suporte 
 

 
 

https://incisaimam.com.br/formularios/

