
Canvas:  
Primeiro acesso 

ao curso



Cadastro do professor no Canvas

Todos os professores são cadastrados no Canvas e inseridos nos cursos pela equipe FIA 
com as informações de cadastro previamente fornecidas.

O professor é atribuído aos cursos em que leciona pela equipe FIA para realizar:

1. correção das provas de sua disciplina

2. correção dos trabalhos de sua disciplina



Convite para participar do curso no Canvas

Ao ser alocado aos seus cursos, o professor 
irá receber o e-mail "Convite para o curso" 
para cada curso que for alocado:

O e-mail convite é enviado automaticamente 
pela plataforma Canvas (notifications@instructure.com) 
com as informações do: 
• nome do curso, 
• papel dentro do curso, 
• nome do professor e 
• e-mail do professor

Para finalizar o cadastro de sua conta, clique 
em “Começar”.

mailto:notifications@instructure.com


Acesso ao Canvas

https://fia.instructure.com/login/canvas



Página inicial do Canvas

[nome do curso]

[função]
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Menu de Navegação Global
Menu para acesso rápido às
funcionalidades frequentemente
utilizadas no Canvas

Painel de controle
A sua página inicial do Canvas.

Barra lateral (Painel de Controle)

Tarefas e outras informações de
TODAS as disciplinas dos cursos.
Inclusive as disciplinas nos quais o
professor não é responsável.

1

2

3



[nome do curso]

[função]

Convites para os 
cursos com resposta 

pendente

Cursos inativos ou não 
publicados que você 

participa

Cursos publicados que 
você participa

Os novos cursos irão 
aparecer primeiro

Painel de controle

Você irá encontrar os 
convites de cursos 
pendentes na parte
superior da página do 
Painel de controle.

Convite para 
participar no curso.



Formas de acessar o curso
Você pode encontrar o seu curso pelo 

Painel de Controle ou pelo Menu de 

Cursos

Painel de Controle

• Os cursos favoritos* serão listados no Painel.

• Você pode personalizar a vizualização dos 

cursos no Painel ao:
• Atribuir um apelido ao curso

• Alterar a ordem dos cursos ao arrastar e mover os 

cartões
•

(*) Caso não houver indicado cursos favoritos, todos os 

cursos serão apresentados.

Clique nos 
pontinhos para 
apelidar o curso

Clique no nome 
do curso para 

acessá-lo



Formas de acessar o curso
Você pode encontrar o seu curso pelo 

Painel de Controle ou pelo Menu de 

Cursos

Menu de Cursos

• Os cursos favoritos* serão listados no Menu 

de Cursos

• Caso você não tenha atribuído um apelido 

ao curso, o nome original será listado.

(*) Caso não houver indicado cursos favoritos, todos os 

cursos serão apresentados.

Clique no nome 
do curso para 

acessá-lo



Formas de acessar o curso
Você pode encontrar o seu curso pelo 

Painel de Controle ou pelo Menu de 

Cursos

Menu de Cursos

• Ao clicar na opção todos os cursos, você 

pode:
• Visualizar todos os cursos que participa

• Personalizar quais cursos serão visualizado o 

seu Painel de Controle ao clicar em ⭐

Clique no nome 
do curso para 

acessá-lo



Dúvidas?

Envie um e-mail para 
tutoriaead_labfinprovar@fia.com.br.

Assunto do e-mail: Acesso ao curso. 

Bom trabalho!

mailto:tutoriaead_labfinprovar@fia.com.br


Obrigado!

Equipe EaD – FIA – LABFIN-PROVAR




