
Manual Solicitação Prova
RER e Outros

Aluno



Efetuando Login

• Alunos Ftec:

https://educacional.ftec.com.br/FrameH
TML/web/app/edu/PortalEducacional/lo
gin/;

• Alunos IBGEN:

https://portal.ibgen.com.br/FrameHTML
/web/app/edu/PortalEducacional/login/

• Preencher: Usuário e senha;

• Clicar em "Acessar"

https://educacional.ftec.com.br/FrameHTML/web/app/edu/PortalEducacional/login/
https://portal.ibgen.com.br/FrameHTML/web/app/edu/PortalEducacional/login/


Acessando Menu Solicitações

• Clique no Menu ao lado esquedo da página;

• Logo em seguida, clique na Secretaria;

• Clique em Requerimentos.



Requerimentos

• Clicar "Solicitação RER";



Observações Requerimentos

• Ao clicar em Solicitação RER, você será redirecionado para a tela que contém todo o detalhamento do
requerimento, onde você tem a lista de disciplinas que estão tendo a oferta da prova RER no eixo
atual;

• Você deve então escolher somente uma disciplina por Solicitação, pois, o valor é de R$ 100 para cada
disciplina escolhida;

• Copie o nome da disciplina que deseja fazer a recuperação e cole no campo "Solicitação";



Outras Solicitações



Alteração de Matrícula



Atestado de Conclusão



Atestado de Frequência



Certificado de Conclusão



Comprovante de Matrícula



Ementas



Histórico Acadêmico



Histórico Grades



Outros Documentos



Quebra de Pré-Requisito



Segunda Via Diploma



Segunda Via Histórico de Conclusão



Solicitação do Aluno - Secretaria



Observação Demais Solicitações

• Os valores, podem sofrer alterações dependendo do local de entrega 
selecionado.



Boleto

• Ao clicar em solicitar será redirecionado para a tela de boletos, onde deve
marcar a opção, “Boletos em aberto de todos os períodos letivos”, ao
localizar o boleto gerado pela solicitação, basta clicar em Boleto para
efetuar o download.



Boleto

• O boleto será baixado em PDF, com vencimento de até 3 dias após a
geração do requerimento.



Observações Boleto

• Ainda na tela do menu – Requerimentos, temos uma aba chamada Requerimentos
Solicitados, onde estarão listadas as solicitações juntamente com seu status.

• O prazo para vínculo da disciplina no Moodle varia de acordo com a data da
solicitação, a data da prova será a mesma para todos.


