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Apresentação
Caro estudante, parte da sua satisfação com a lnstituição está no
quanta você dela conhece acadêmica e administrativamente para que você
possa usufruir de forma plena de todos os recursos e benefícios oferecidos
pela Faculdade Unibras da Bahia - FACBRAS.
Para tanto, foi elaborado este Manual com informações acadêmicas
sobre a Faculdade para que voce saiba orientar-se e com proceder, sempre
que necessário, durante a sua trajetória estudantil junta a nós.
O Manual do Estudante deve ser lido com bastante atenção. Caso
permaneça alguma dúvida sobre as informações prestadas, a Coordenação do
Curso ou a Central de Atendimento ao Aluno poderão prestar a você os
devidos esclarecimentos e as informações complementares que desejar.
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Acesso ao Portal do Aluno

O acesso ao Giz deve ser feito por meio do navegador web internet, através do
link a seguir:
http://sga.faculdadeunibras.com.br/Webgiz_juazeiro/

Nos campos Identificação de usuário e Senha é que você deve inserir suas
informações de acesso ao WebGiz, por isso é importante memorizá-las, uma vez que
será a sua chave de acesso para entrar.

No espaço destinado ao WEBGIZ, digite:
1. Em identificação de usuário: CPF (apenas os números,
sem pontos e hífen).
2. Em Senha: Os três primeiros dígitos do CPF.
3. Clicar no botão Login.
1°

2°

No Primeiro quadro digite o número completo de CPF (somente
números).

No Segundo quadro digite os três primeiros dígitos do CPF.
Ao digitar corretamente clique em Login, você será redirecionado para página
inicial.

No WebGiz você irá acompanhar as notas, medias, situação final, faltas, realizar
a rematrícula, acessar o e-mail institucional, dentre outras funcionalidades.

Caso tenha dificuldade no acesso, disponibilizamos no portal o link para acesso
ao Formulário da Central de Atendimento e sala de Videoconferência para o Plantão de
dúvidas.
O acesso será liberado a partir da matrícula. Todos os alunos regularmente
matriculados no período letivo, poderão acessar. Caso o aluno esteja irregular, deverá
entrar em contato com a secretaria pelo formulário eletrônico disponível no site da
Faculdade Unibras da Bahia.
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