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1.INTRODUÇÃO

O objetivo deste documento é demonstrar, passo a passo, como acompanhar a vida

acadêmica e financeira do aluno através da interface EduConnect.

2.FLUXO DO PROCESSO

Para facilitar o entendimento desse processo, veja o fluxo abaixo:

3.GUIA DO PROCESSO

3.1. INSTALANDO E CONFIGURANDO O APP

3.1.1. Baixe e instale o aplicativo TOTVS EduConnect na Play Store para Android ou

na App Store para  Iphone.

3.1.2. Após a instalação, abra o aplicativo e clique no botão conforme mostrado na

imagem e utilize o seu celular para ler o QRCode abaixo:
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Aponte sua câmera do celular para  QR-Code deste tutorial ou aponte para QR-Code que
encontra-se no site

www.eniac.com.br/educonnect

3.1.3. Realizada a leitura do QR Code, insira seu Usuário e Senha do portal de serviços.
● Login:   ”CPF do responsável financeiro”;
● No login do CPF, não utilizar caracteres, apenas os números sem os  pontos “.* e “-”;  
● Usar a mesma senha já utilizada no portal de serviços: www.eniac.com.br/portal;
● Caso seja seu primeiro login , usar a senha padrão inicial;
● Senha padrão inicial: utilizar a data de nascimento sem  os caracteres“/”.
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3.1.4. Selecione o Aluno/Filho, clique no Menu Superior Esquerdo e selecione Acadêmico

conforme imagens abaixo:

4. MENU DE FUNCIONALIDADES DOS RESPONSÁVEIS

É possível selecionar as funcionalidades de acordo com o papel que o responsável possui

no cadastro do aluno.

O Responsável Financeiro terá acesso ao menu financeiro. O Responsável Acadêmico terá

acesso aos menus de acompanhamento acadêmico, tais como: notas, plano de aula,

ocorrências, etc. Após clicar na funcionalidade desejada, selecione o período letivo através

do menu de Configuração no canto superior direito, conforme figura abaixo. Para

responsáveis, também é possível selecionar outro aluno(a) sob sua responsabilidade.
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4.1. FINANCEIRO

Esse menu disponibiliza: informações dos boletos pagos, em aberto, data de vencimento, valor,

desconto/bolsas e data de baixa.

✔ Abra o boleto que deseja visualizar as informações.
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Linha digitável do código de barra de pagamento ou a opção de pagamento via cartão.

IMPORTANTE: apenas o responsável financeiro terá acesso a essas informações.

4.2 .OCORRÊNCIAS

Este menu apresenta todas as ocorrências do aluno (enfermaria, financeiro, secretaria, etc).

Selecione a ocorrência desejada. Se for responsável, será possível dar ciência através do botão

ciente logo abaixo da observação da ocorrência.
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4.3. SOLICITAÇÕES

O menu“Solicitações” permite acompanhar as solicitações: pendente, concluído ou cancelado.

Exemplos: protocolos de entrega de documentos, justificativa de ausência, entre outros, que serão

disponibilizados.

Status da Solicitação:pendente, concluído ou cancelado
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4.5. RELATÓRIOS

O menu Relatórios apresenta  informações de secretaria, tais como: acompanhamento de

solicitações (Aluno) , declaração de matrícula, declaração financeira, extrato de pagamentos para

fins de impostos de renda, ficha financeira e ocorrências do (aluno).

Selecione um períodos letivo:
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4.6. Notificações

Em ‘Notificações’, é possível acompanhar todos eventos, pendências, avisos importantes,

comunicados disciplinares, avisos financeiros e avisos da secretaria.

4.7. Meu Perfil

Informações do nome,  termo de privacidade,  informações sobre a versão do educonnect

e opção para SAIR  (desconectar) do aplicativo.

10



A opção para alterar sua senha de login:

11



Obs.:  esta opção para alterar a senha, também altera a senha do portal de serviços.

5 - Agenda infantil

5.1. Agenda infantil - menu inferior:

5.2. Selecionar a data e a disciplina para verificar agenda infantil:

5.3. Exemplo da agenda infantil que o professor, orientador ou professor auxiliar de Artes Visuais
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deixou disponibilizado para visualização do responsável.
Exemplo: status da alimentação do seu filho  e o status do seu descanso neste dia selecionado.

5.4. Caso seu filho tenha alguma observação no status da agenda infantil.
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6 - Para visualizar documentos anexos como: calendário acadêmico , gerenciador de estudo ou
regimento acadêmico.

1 - Notificações.

2 - Novo Calendário institucional:
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3 - Clicar no anexo:

4 - Clicar em visualizar:
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5 - Abrir com pdf:

6 - Visualizar calendário:
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7. RECUPERAR SENHA

Acesse o Portal de serviços: www.eniac.com.br/portal , clique em “Esqueceu sua senha” e

informe, Usuário e E-mail particular cadastrado na matrícula.
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7.1.  LOGIN PARA OS PAIS

7.2.  Login:   ”CPF do responsável financeiro”.

● No login do CPF, não utilizar caracteres, apenas os números sem os  pontos “.* e
“-”;  

● Senha padrão:  utilizar a data de nascimento sem os caracteres“/” caso seja o
primeiro login.

7.3. Dúvidas

Caso não consiga efetuar o login com senha determinada, entrar em contato pelo canal
de comunicação do chat Eniac:  https://www.eniac.com.br/educonnect.    

Dúvidas;
Entrar em contato com o Suporte através do e-mail;
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suporte@eniac.edu.br
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