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Olá car@ alun@! Esperamos que esteja bem e em 
segurança. 

Sabemos que você está se aproximando de uma 
grande etapa, que é o final do curso e um dos pré-
requisitos é entrega dos certificados das atividades 
complementares e para isso, elaboramos este material, 
com o passo a passo orientando sobre como  deve 
solicitar as horas no Portal do Aluno.

APRESENTAÇÃO



Passo 1: Site de eventos 
do UNI-RN
A primeira etapa é acessar o site de 
eventos do UNI-RN (http://eventos.
unirn.edu.br) para poder baixar to-
dos os certifi cados institucionais, 
acesse o sistema inserindo o seu 
usuário e senha.



Após realizar o login, a página vai mostrar para você todos os eventos que foram realizados 
internamente, como demonstrado na imagem a seguir:

Agora, veja como salvar os certifi cados de forma individual, para isso, é só clicar no 
primeiro ícone. Ao clicar no ícone, o seu certifi cado vai aparecer em uma nova aba no 
navegador e você pode apertar CTRL+P e escolher a opção de “salvar como PDF”.

Depois de salvar todos os certifi cados, para a 
próxima etapa que é salvá-los em um arquivo.



Passo 2: como juntar os certifi cados. 

Nessa etapa, você vai juntar todos os certifi cados das atividades 
que fez durante a sua graduação. Para isso é importante ter os 
certifi cados internos e/ou externos baixados no seu computador.

Para juntar os arquivos e transformar em um arquivo único, vamos 
utilizar o site Small PDF (https://smallpdf.com/pt/juntar-pdf), ele é 
gratuito.

Para enviar os arquivos para o Small PDF, você pode fazer de duas 
formas: arrastando todos’ os arquivos para dentro da parte roxa ou 
clicando em “escolher arquivos”.

Espere o site carregar todos os arquivos e em seguida, você 
pode reorganizar a sequência deles. Depois, vai aparecer a 
opção de “Juntar PDF!”, clique em cima e espere concluir o 
download no seu computador.

Depois de baixar o arquivo único no seu computador, vamos 
para a terceira e última etapa, que é anexá-lo no Portal do 
Aluno.



Passo 3: anexar o arquivo no Portal do Aluno

Agora que já tem o arquivo com todos os certificados juntos, deve 
inseri-los no Portal do Aluno.

A primeira etapa é acessar o Portal do Aluno (http://portal.unirn.edu.
br/) com o seu usuário e senha. Depois de entrar no Portal clique em 
“Secretaria”

E em seguida, clique na opção “Requerimentos”

Depois de carregar as opções de requerimentos, deve selecionar a 
opção de “Atividades complementares”



Siga as instruções que vão aparecer com atenção.

Preencha as informações necessárias e depois clique em 
“solicitar”.



Depois de solicitado, saia do requerimento e acesse novamente. 
Em seguida aperte em “outras opções” e “enviar arquivos”. 
Procure o arquivo no seu computador e clique em enviar.



Caso tenha 
qualquer dúvida 
ou dificuldade
você pode acionar a Secretaria de 
Coordenação por telefone/WhatsApp

3215-2936

ou por e-mail

coordenacao@unirn.edu.br


