
       PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

1 
 

 

 

 

Olá, 

 

Aqui estão os passos para você acessar o PRONID – Programa de 

Nivelamento Discente – através da Univás Virtual. 

É bastante simples e uma vez cadastrado no ambiente virtual, será 

possível interagir com outros colegas e com os formadores do PRONID, 

através de chats e fóruns de discussão. 

Se você ainda tiver dúvidas após seguir os passos descritos neste breve 

manual, fique à vontade para entrar em contato com a equipe da Univás 

Virtual, acessando o link www.ead.univas.edu.br/login2/fale_conosco.php  

ou com a equipe da PROGRAD, pelo telefone 3449-9234. 

Bons trabalhos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ead.univas.edu.br/login2/fale_conosco.php
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1 – Acessando o site 

Acesse o site da Univás pelo endereço www.univas.edu.br e clique no link UNIVÁS 

VIRTUAL 

 

Você pode, também, acessar diretamente pelo endereço www.ead.univas.edu.br 

 

 

 

Se você já é aluno das disciplinas oferecidas em AVA ou professor já cadastrado na 

Univás Virtual, o acesso é o mesmo que você costuma fazer. Caso seja seu primeiro 

acesso, siga os passos a seguir: 

 

 

http://www.univas.edu.br/
http://www.ead.univas.edu.br/
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2 – Acessando a plataforma/Primeiro acesso 

No primeiro acesso ao Ambiente Virtual, você deve preencher os campos MATRÍCULA e 

SENHA, repetindo neles o número de usuário que você utiliza para acessar a Central do 

Aluno no site da Univás, se for aluno, ou a Central do Professor, no caso de docente. 

Ou seja, no campo MATRÍCULA, digite seu número de usuário e no campo SENHA, repita 

este número. Após esse preenchimento, clique em ACESSO. 

 

Obs.: Se estiver usando o Internet Explorer, ele deve ter a atualização de versão 10 ou 

superior. 

 

3 – Alterando a senha 

Uma vez feito o login, o sistema irá solicitar a alteração de senha. 

Informe no campo SENHA ATUAL, seu número de usuário da Central do Professor e nos 

próximos campos digite uma senha de sua preferência com no mínimo de 6 caracteres 

e clique no botão SALVAR MUDANÇAS.  

Dica útil: você pode cadastrar a mesma senha que já utiliza para acessar a sua central 

do aluno.  Assim, fica mais fácil pra você se lembrar depois. 



       PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

4 
 

 

Agora, clique no botão CONTINUAR. 

A próxima página informa a política do site. Clique em SIM para ter acesso a plataforma. 

 

4 – Acessando o PRONID  

Uma vez na plataforma, você irá visualizar uma lista com as disciplinas a que você tem 

acesso. Encontre o link PROGRAMA DE NIVELAMENTO DISCENTE. 

 

 

Clique sobre o nome deste curso para visualizar todo o conteúdo oferecido. 
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5 – Assistir a uma videoaula 

Para assistir a uma videoaula, é só clicar no link desejado. Um exemplo de videoaula é a 

APRESENTAÇÃO DO PRONID. 

 

 

6 – Guia do Usuário 

Para tirar todo o proveito que o Ambiente Virtual da Univás pode oferecer, não deixe de 

consultar o Guia do Usuário Univás Virtual, quando estiver na plataforma. Bom estudo! 

 


