


A Faculdade Murialdo (FAMUR) abriu suas portas, em 2012, a par-
tir da experiência de mais de 80 anos dedicados à educação na Rede de 
Colégios Murialdo, por parte dos religiosos da Congregação de São José 
(Josefinos de Murialdo). A Força do Murialdo se expande a cada dia nos 
mais de 16 países em que está presente. 

Atualmente se encontra na Europa: Itália, Espanha, Albânia e 
Romênia; América: Argentina, Chile, Brasil,  Equador, Colômbia, Méxi-
co e Estados Unidos; África: Serra Leoa, Guiné Bissau, Gana e Nigéria; 
Ásia: Índia. No Brasil o Murialdo se faz presente em 10 estados, são 
eles: Rio Grande Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Distrito Federal, Bahia, Maranhão, Ceará e Pará. 

A FAMUR tem em sua missão e valores a responsabilidade social, 
voltada especialmente às crianças e adolescentes empobrecidos. Apoia 
os Programas Sociais: Centros Educativos, Aprendizagem Profissional, 
Casas Lar, Murialdo Santa Fé, entre outros, desenvolvidos pelo Institu-
to Leonardo Murialdo e volta-se ao empreendedorismo social. 

O Credenciamento da Instituição de Ensino Superior se deu por 
meio da Portaria nº 1257 de 19/09/2011. Possui 
como foco a educação humanizada, com a mis-
são de garantir ensino de excelência e a forma-
ção de profissionais humanizados, assumindo 
a responsabilidade social e a promoção do de-
senvolvimento sustentável da região.

A Famur

Como forma de facilitar o seu acesso e 
vivência acadêmica, acompanhe o Guia 
Acadêmico da Famur.



No site da Famur, você 
fi ca sabendo todas as infor-
mações institucionais, além 
de fi car por dentro das notí-
cias.

Site oficial
da Famur

Clique aqui e acesse
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www.famur.com.br


O calendário acadêmico estabelece os prazos, fe-
riados, recessos, data de início e término do período 
letivo. É um grande aliado do acadêmico. O calen-
dário está publicado no site ofi cial da FAMUR, nas 
versões de consulta e impressão.

Fique atento as informações, prazos e 
datas que constam no Calendário Aca-
dêmico. Pois, ao perder um período 
importante pode resultar em conse-
quências sérias. Por isso, acompanhe 
sempre!

Calendário
Acadêmico

Acesse o calendário

Importante
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https://www.faculdademurialdo.com.br/academico/calendario-academico/jan


Na página inicial do site 
da Famur, você encon-
tra a Agenda de Eventos. 
Nessa parte, você acom-
panha a relação das ati-
vidades que serão reali-
zadas pela instituição.

Agenda
de Eventos
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Página localizada no site da Famur, que concen-
tra as principais funcionalidades de acesso e infor-
mações específi cas para o bom desenvolvimento da 
vida acadêmica.

Portal
Minha Famur

Acesse o portal Minha Famur
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https://www.faculdademurialdo.com.br/minha-famur


Por meio do Portal Acadêmico, você pode conferir a sua 
frequência nas aulas, notas, consultar o acervo da biblioteca, 
fazer reserva e renovação de livros e também imprimir os bo-
letos bancários das próximas mensalidades, realizar a matrícu-
la on-line, participar as avaliações da CPA. 

OBS: lembrando que a senha deve 
ser alterada no primeiro acesso

Clique no botão abaixo 
e confira como acessar 
o portal e imprimir o 
seu boleto.

Número do seu RA

123456

Portal
Acadêmico

Usuário

Senha

Boletos
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http://189.114.139.243:88/Corpore.Net/Login.aspx


Google for Education

Agenda: permite organizar a agenda e comparti-
lhar eventos;

Classroom: possibilita que os professores criem e 
organizem tarefas, forneçam feedback e se comu-
niquem com facilidade com as turmas;

Drive: possível criar, compartilhar e manter todos 
os arquivos na nuvem. Permite compartilhar com 
outras pessoas e editar junto com elas;

Keep: permite criar, compartilhar e gerenciar notas 
e tarefas;

Groups For Business: possibilita criar listas de dis-
tribuição e grupos de discussão;

Hangout:  conversas por vídeo em HD, voz ou texto 
em todos os seus dispositivos;

Docs: cria documentos de texto, planilhas, apresen-
tações e formulários que podem ser atualizados de 
forma colaborativa pela equipe.

Gmail: envio de e-mails;
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E-mail Institucional
A comunicação entre a Faculdade e o acadêmico será reali-

zada via e-mail institucional (@famur). Essa conta institucional é 
uma CONTA GOOGLE, vinculada a FAMUR. Você pode fazer o 
login por meio do site Google ou pela área MINHA FAMUR.

nome.sobrenome@famur.com.br

12345678 (Alterar após 1º acesso)

Não sabe seu endereço, ou não conse-
gue redefinir sua senha usando os recur-
sos da plataforma? Entre em contato com 
a Central de Relacionamento. 

Usuário

Senha
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Moodle
O Moodle é uma plataforma 

que possibilita ao acadêmico en-
contrar os conteúdos disponibili-
zados pelos professores, além de 
postar trabalhos e atividades, deba-
ter em fóruns, esclarecer dúvidas, 
acompanhar o cronograma das au-
las, entre outros recursos.

O login deve ser feito com a sua Conta Goo-
gle Institucional (@famur). Você pode acessar 
por meio da área MINHA FAMUR e também, 
baixar gratuitamente o aplicativo no seu celu-
lar.

Importante

Clique aqui

Clique aqui

Acesse e ative o aplicativo
Está com dificuldades? Entre em contato com a Central de Re-

lacionamento.

Tutorial de configuração do APP

Tutorial de como postar trabalhos
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Ficha de
Matrícula

O nome do acadêmico; o período letivo no qual está matriculado; o curso 
de graduação; o número do registro acadêmico; e a situação de matrícula, que 
deverá estar como matriculado. Logo abaixo, aparecem todas as Unidades Curri-
culares que o acadêmico realizou a matrícula (turma, código, disciplina, CH, CR, 
situação, hora, dia).

1) Situação de matrícula

Matriculado – acadêmico regularmente ativo;

Pré-matriculado – aguardando pagamento da primeira parcela do semestre 
para confirmar a matrícula.

2) Registro Acadêmico (RA)

É o número do cadastro do acadêmico no nosso sistema. É utilizado para a 
efetivação de login na rede wifi e portal acadêmico. Identifique-se com nome e 
RA sempre que buscar atendimento por e-mail ou mensagem. 

Insira esse número para facilitar a localização do seu cadastro no sistema. 
Assim, podemos agilizar o seu atendimento. Você pode identificar o seu número 
na ficha de matrícula. Inserir foto da ficha e destacar RA. 

3) Período Letivo (PL)

Refere-se ao período do semestre no qual ocorrem as atividades acadêmi-
cas. Entenda como identificamos os Períodos Letivos (PL):

ano.A – período letivo de férias de verão - ex: 2021.A
ano.1 – período letivo do 1º semestre – ex: 20121.1 
ano.B – período letivo de férias de inverno – ex: 2021.B
ano.2 – período letivo do 2º semestre – ex: 2021.2

 

4) Créditos (CR)

Cada disciplina do plano curricular do seu curso possui uma carga horária. 
Sendo o crédito, uma unidade de medida (como quilos KG e Litros L) que corres-
ponde a hora aula semanal de cada disciplina.

A Ficha de Matrícula é um documento que comprova que 
você realizou a escolha das suas Unidades Curriculares para 
o período letivo. Ele está disponível para impressão no Portal 
Acadêmico.

Nele, você encontrará as seguintes informações:

IMPORTANTE: o acadêmico só estará apto para frequentar as aulas se 
estiver com a situação de matrícula com o seguinte dizer: matriculado. 
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Por meio da plataforma Minha Biblioteca, você, estudante da Faculdade 
Murialdo, terá acesso rápido e fácil a milhares de títulos acadêmicos entre as 
principais publicações de diversas áreas de especialização: Ciências Agrárias, 
Ciências Sociais, Ciências da Saúde, Ciências Humanas, entre outras.

A Minha Biblioteca é uma plataforma digital, prática e inovadora que ofe-
rece acesso a milhares de livros técnicos, científicos e profissionais de qualida-
de. Os estudantes podem acessar os títulos das principais editoras acadêmicas 
do país por meio de qualquer dispositivo móvel com internet como computa-
dores, tablets e notebooks.

Biblioteca Virtual

nome.sobrenome@famur.com.br

Seu CPF completo

Login

Senha
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Central de Relacionamento

Conheça nossa equipe da Central de Relacionamento:

Elaine Sironi - Coordenadora da Central de
Relacionamento

Natalia Fuentes - Atendimento Central de
Relacionamento | Unidade Sede

Natália Zanella - Atendimento Central de
Relacionamento | Unidade Ana Rech

Telefone: 54 3537.0676

Whats: 54 99711.2806

Telefone: 54 3535.7350

Unidade Sede Unidade Ana Rech

Telefones

/FaculdadeMurialdo
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