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Passo a Passo criado pela Secretaria Acadêmica IBE para falicitar a navegação no AOL

Ao entrar no site do AOL: https://aluno.fgv.br/. Irá abrir essa página:

Clicar em “Faça seu login”.

Navegação no AOL
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https://aluno.fgv.br/


Login de acesso

É o numero de 

registro do aluno. 

Inicia-se com a 

letra “A” antes dos 

números como no 

exemplo.

É recebido no ato 

da matrícula. 

Sua senha será 

definida por você. 

(Lembrando que, 

após a geração do 

seu contrato, você 

receberá um e-mail 

automático da FGV 

com seu acesso).

Caso não sabia sua senha ou precise 

redefini-la, basta clicar em “esqueci 

minha senha”. Você receberá um e-mail 

com um link para redefinição.

A56959598

“*****”Senha 

Login e senha
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Esqueceu a senha?

Essa conta de acesso é a 

mesma mencionada 

anteriormente que inicia 

com a letra “A” e, uma 

sequência de números. 

Ex: “A56959598”
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Página inicial

Selecione o seu 

curso. 

Caso seu curso não 

esteja disponível 

neste campo, o aluno 

deverá enviar um 

e-mail para: 
supfgvonline@fgv.br 

Clique em Secretaria, para 

ter os seguintes acessos:
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Provas corrigidas que 

ficarão disponíveis por 

até 60 dias para 

a sua visualização. 

Disciplinas, data 

(início e fim), 

frequência, média e 

status, nome do 

professor, 

coordenador e o 

descritivo da sua 

média (nota prova e 

nota trabalho, quando 

houver).
É uma outra forma de 

demonstrar as notas 

e frequência de uma 

maneira mais ampla
Página principal do 

AOL, onde solicita-se 

serviços e acesso ao 

E-class.

Secretaria Acadêmica
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Ao clicar em “outros serviços” você será direcionado para 
essa página.

Neste item do 

Acadêmico, você terá 

acesso a todas as 

datas de aulas, provas, 

histórico (notas e 

frequência).
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Ao clicar em “serviços” e, 

posteriormente, 

“solicitação de serviços”, 

abrirá um campo para 

todas as solicitações que 

poderão ser feitas.

Serviços
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Ao clicar em serviços, terá acesso a:

“Eclass” dá acesso a 

aula via aplicativo ZOOM 

ou  online se houver. E 

também aos materias 

utilizados nas aulas.  

Não utilizar a solicitação de 

cumprimento de disciplina 

através do AOL (essa 

solicitação, deverá ser feita 

pelo Mysuite) . As demais 

solicitações poderão ser 

utilizadas. 
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Para qualquer solicitação, alterar o número “0” 
para o número “1”

Alterar esse 

número, 

por 

exemplo:
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Após alterar o número, clicar em 

atualizar, e seguir  com o que se 

pede conforme cada requerimento. 

Ex. para trancamento de disciplina, 

será solicitado que informe qual 

disciplina deseja trancar.

Exemplo:

Atenção: a solicitação de trancamento de disciplina
no período da pandemia por conta do COVID, deverá ser
solicitado pelo canal do Mysuite, no setor: COVID -19.
* Como acessar o mysuite a partir do slide 33.
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Alteração de dados cadastrais: 

Neste campo, você poderá 

alterar os seus dados 

pessoais. 
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Clicar em

financeiro

terá acesso a:

Financeiro
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Acesso aos boletos de 

mensalidades, exceto

quando seu plano 

financeiro for via 

Intersector.
Do ano atual ou do 

ano anterior.

Será direcionado a página 

principal em outro 

navegador. Histórico 

Acadêmico, notas finais, 

frequência, calendário de 

faltas, lista de faltas mês a 

mês – E-class.
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Financeiro



Ao clicar em 

Biblioteca, terá 

a cesso a: 

Biblioteca
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Edições da FGV

Temas livres 

de livros.

Livros digitais de 

vários editores.
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Ao clicar no E-class, o 

acesso é para a plataforma 

das disciplinas, 

matriculadas:

Eclass
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ECLASS

Ao clicar nesse menu 

abrirá as disciplinas 

do E-class

Ao abrir a lista 

de disciplinas, 

selecionar a 

que for do seu 

interesse.
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Avisos: espaço em que são publicadas novidades 

e avisos referentes à disciplina. Atualizações: área em que é 

possível a visualização das últimas 

atualizações que ocorreram na 

disciplina, como novos materiais, 

atividades e mensagens. 

Calendário: área em que você pode 

visualizar, em ordem cronológica, as 

atividades agendadas para a disciplina 

em que estiver inscrito.

Agenda/Tarefas: área em que é 

possível listar e organizar as 

suas tarefas. 

Lista de participantes: área em 

que você pode visualizar e entrar 

em contato com os alunos da 

disciplina. 
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Mensagens: contém alertas para 

novas mensagens de e-mail 

particular e mensagens 

instantâneas. Você também pode 

enviar e-mails ou mensagens 

instantâneas por meio dessa 

ferramenta.

Ao lado direito, pode-

se editar o seu perfil, 

notificações, 

configuração de conta 

e sair do E-Class.

Atualizações: mostra alertas para 

últimas atualizações das disciplinas, 

avisos sobre entrega de atividades e 

outras informações acrescidas ao 

calendário. 

Alertas de inscrições: contém 

alertas para novas postagens 

de materiais pelo professor. 
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Ao acessar a disciplina, você encontrará vários ícones como:

Aqui encontra-se 

o material da 

aula.

Ferramentas 

como CHAT 

e WEBCON. 

Aqui você verifica o 

desempenho do seu trabalho 

entregue. Esse ícone é 

utilizado apenas no Pós Adm

Para as disciplinas 

de Exatas

Discussões, orientações, materiais extras, 

como: Artigos, ou até mesmo a apostila. 

Informações de aulas mediadas por 

tecnologia ( Link da aula zoom e gravação da 

aula via zoom).

Utilizado para postar 

os trabalhos da 

disciplina escolhida

Biblioteca da FGV, e-books, Glossário; 

Videoteca; minha biblioteca;

repositório digital; biblioteca Pearson.
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Conteúdo: 

Ao clicar em conteúdo você 

tem acesso ao material 

didático, agenda do curso, 

apresentação da disciplina e 

informações sobre a evolução 

do seu trabalho ou avaliação 

do professor. 
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Sala de aula: 

Ao clicar em Sala de Aula, 

você tem acesso ao material 

de aula e a outros 

complementares postados 

pelo professor. 

Os materiais de aula são postados 

pelo professor da disciplina. Para 

acessar um material específico, 

clique sobre o título Material ou 

orientação do trabalho de Aula ou 

Materiais Complementares. Em 

seguida, clique sobre os arquivos 

disponíveis. 
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Desempenho: 

Ao clicar em desempenho, 

você pode visualizar o seu 

progresso/ aproveitamento 

em cada disciplina. 
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Biblioteca Digital:

Minhabiblioteca.com.br Nesta biblioteca, 

estão disponíveis títulos de editoras como 

Saraiva, Atlas, dentre outros.

Biblioteca Pearson Títulos da 
editora Pearson disponíveis 
integralmente. 

Meus e-books é um conteúdo relaciona 

ao seu curso, para agregar mais 

conhecimento. 

Videoteca: são vídeos que 

abordam a importância de 

cada disciplina estudada.

Repositório: coleções de informações 
digitais como: resultados de pesquisa de 
instituições de ensino e muito mais. 

Glossário: significado de 

palavras técnicas.
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Entrega das atividades: 
Para entregar as atividades 

propostas pelo professor, 

primeiramente, clique em 

Entrega de Atividades, no 

menu suspenso e, em 

seguida, sobre o título da 

atividade, conforme a figura 

a seguir: 

Na tela seguinte, você 

poderá carregar o seu 

arquivo, clicando no botão 

Adicionar um Arquivo. 
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Entrega das atividades: 

Nesta página 

clique em 

Adicionar 

arquivo. 

Carregue o seu 

arquivo em formato 

.Doc, .PPT, .PDF, 

entre outros.
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Entrega das atividades: 
Ao clicar sobre o botão Carregar, você pode 

subir um arquivo direto das pastas do seu 

computador e depois pode deixar uma 

mensagem na área de comentários para o 

professor. Depois clique em adicionar. 

Após carregar o 

arquivo, clique no 

botão Adicionar 

e, por fim, no 

botão Enviar. 29



Ferramentas e 

aplicativos para 

seu uso diário

Office 365
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Documentos que o 
aluno poderá imprimir 
sem a interface da 
secretaria

Serviço de impressão
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Acesso aos E-

books específicos 

do seu curso

Acesso Ebook – específico 
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Canal de atendimento entre aluno e IBE

 Cancelamento de Curso – Atendimento;

 Certificação de Curso;

 COVID – 19 (trancamento de disciplina, no período 

da 

pandemia devido ao COVD.);

 Financeiro;

 Frequência;

 Materiais;

 Módulo Internacional - Atendimento Geral;

 Módulo Internacional - Cancelamento de Curso;

 Notas;

 PDE (PFG);

 Produtos Nobres - Atendimento Geral;

 Produtos Nobres - Cancelamento de Curso;

 Provas;

 Reposição de Disciplina Reprovada ou Trancada;

 Transferência/Reativação/Trancamento de Curso.

O que pode ser solicitado pelo canal do mysuite? 



Como acessar o canal do mysuite? 

Acesso o site: https://servidorseguro.mysuite1.com.br/client

Ao clicar no site mencionado, abrirá uma página

laranja. Nela, insira o seu login que pode ser o

seu CPF ou E-MAIL cadastrado e Insira

também sua senha que deverá ser criada por

você. Caso não lembre sua senha, basta clicar

em “ESQUECI MINHA SENHA”. Feito isso

clique em “ENTRAR”.

Se não possuir cadastro no mysuite, basta clicar

e “DESEJO ME CADASTRAR”.
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Como se cadastrar no mysuite?

Caso não tenha cadastro no MYSUITE, 

basta preencher os dados solicitados e 

clicar em “ENVIAR”, lembrando que: O 

e-mail cadastrado deve ser o e-mail 

que você mais visualiza, pois 

receberá notificações das respostas do 

ticket solicitado. 

Após clicar em enviar, espere por 5 

segundos para validação e então, 

poderá acesa o canal. 

Sempre que necessário atualize os 

seus dados, para não perder avisos, 

informáticos e demais. 

XXX.000.XXX-00
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Abertura do ticket no MYSUITE. 

Para solicitar um atendimento específico, clicar 

em NOVO TICKET.

Nesse espaço você acompanhará o 

andamento dos tickets abertos. Aqui, você poderá 

imprimir  ou salvar 

o histórico do ticket. 
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Exemplo de como abrir um ticket

Escreva o assunto desejado

Na “flecha ao lado” escolha dentre as 

opções a que desejar. 

Atenção: certifique-se que está 

selecionando o setor correto, pois 

caso selecione o incorreto, o seu 

ticket poderá ficar parado na caixa e 

ter uma demora no retorno.

Na “flecha ao lado”, escolha a categoria correspondente.

No “corpo” do ticket, descreva em detalhes sua solicitação 

e, se for o caso, poderá anexar documentos e arquivos na 

ilustração do “clips” no canto inferior a esquerda.

Após descrever, clicar em “ENVIAR”. 
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Acompanhe seu ticket no MYSUITE

Após abrir o ticket, ele aparecerá assim:  

Número do ticket, assunto, operar 

(setor escolhido),data da criação, 

Alterado há, Status. 

Se o setor lhe enviar um arquivo por anexo, 

ele irá aparecer no rodapé da mensagem, 

como um link: 

Salve o anexo
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Acompanhe seu ticket no MYSUITE

No Status “Aguarde resposta”, significa que o IBE

precisa responder sua solicitação. No status

“Esperando resposta”, significa que você, precisa

interagir nesse ticket, pois ele foi respondido pelo

IBE. O status “Esperando sua avaliação”,

significa que a solicitação esta prestes a ser

concluída e, que você poderá atribuir uma

avaliação para aquele atendimento: Ao clicar em 1

estrela (ruim), em 2 (regular), em 3 (bom), em

4(muito bom), em 5(excelente). Para finalizar a

avaliação clicar em “CONFIRMAR”. E por fim o

status “Concluído”, o atendimento finalizou.
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Acompanhe seu ticket no MYSUITE

Para acompanhar a interação do ticket 

basta entrar no mysuite sempre que 

desejar.  Mas há um forma mais fácil de 

acompanhar as interações, que é 

através do e-mail cadastrado. Cada 

interação que houver no ticket, o 

mysuite encaminha um e-mail para 

você:
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Finalizando o atendimento no ticket no MYSUITE

Caso seu ticket tenha sido 

concluído por você ou pelo 

IBE, mas a resposta ainda 

não foi satisfatória, você 

poderá reabrir o ticket ou 

abrir um novo se for 

necessário. 

Caso queira reabrir, clique 

no canto inferior a direita 

em REABRIR TICKET.

Observação: só conclua seu ticket quando sua solicitação estiver respondida. 

Caso conclua antes da resposta da Secretaria, o ticket vai para a classificação 

CONCLUIDO e a Secretaria não teremos mais acesso e ele. 
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Alteração de dados e senha mo Mysuite
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Clicar na seta 

baixo: 




