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CANVAS Afya

Olá,
Sua aula mediada por tecnologia do Curso Continuado de Cirurgia Geral
– 16ª edição está prestes a começar! Tudo acontecerá de forma muito
simples, intuitiva e com ricas experiências de aprendizagem!

Para conectar, basta acessar:
https://afya.instructure.com/login/canvas

Para login, digite seu CPF e a sua senha é sua data de nascimento com
8 dígitos no campo indicado.

Em “Login” digite seu CPF e no
campo “Senha” digite sua data de
nascimento (Com dígitos).

Após o acesso você encontrara uma tela com o nome do curso. Clique
sobre ele.

Ao conectar-se você observara a seguinte tela. Na coluna lateral
direita é possível acessar orientações do módulo, a programação
detalhada do curso e as pessoas participantes.

Caso prefira, desça a barra de rolagem, clique sobre o botão “Acesse
sua aula”.

Antes de conectar-se a sala de aula virtual certifique-se de inserir seu
nome completo como login essa é uma medida para garantir a
segurança de dados e contabilizar sua presença.

Em caso de dúvidas ou dificuldades de acesso encaminhe um e-mail
para lais.german@ipemed.edu.br ou para contato@cbcsp.org.br

Você não terá dificuldade, verá que utilizar o CANVAS será um processo
bem simples, mas caso tenha qualquer dificuldade conte com a gente!

Compartilhamos abaixo também, algumas sugestões para que seu
momento de aprendizagem seja o mais agradável possível.

Busque por um ambiente calmo, longe de barulhos, ruídos, e de
preferência em local com alguma acústica;

•

Preferencialmente esteja logado em internet via cabo, pois
conexões

wifi

sofrem

bastante

oscilação,

inclusive

para

transmissões de vídeo;

•

Utilize fones de ouvido ou headsets, para proporcionar melhor
entendimento/audição das aulas e conteúdos;

•

Será destinado um momento específico para encaminhamento de
dúvidas e contribuições. Você poderá habilitar o microfone,
câmera ou apenas digitar sua pergunta no chat.

Com o intuito de otimizar possíveis atuações da equipe de suporte, tenha instalado em seu
computador o Programa de Acesso Remoto - Suporte Remoto AnyDesk.
Link https://anydesk.com/pt

(Alertamos que em caso de computadores MAC Book, este acesso remoto algumas vezes 6
prejudicado, devido ao sistema de segurança).

Caso prefira acessar a aula por meio do seu Smartfone faça o download
do aplicativo “CANVAS STUDENT”.

