
Prezado Aluno, 
Veja como realizar as principais 

consultas e solicitações utilizando o 
Sistema Acadêmico - NSA Online. 

 

BAIXAR MATERIAL 
DIDÁTICO 

RECEBER OS AVISOS 
DA ESCOLA 

SOLICITAR 
DECLARAÇÕES 

 
VERIFICAR FREQUÊNCIA, 

MENÇÕES E AULAS 
DADAS 

  

CONSULTAR GUIA DO 
ALUNO, REGIMENTO 

COMUM E PTDS  

CADASTRAR 
CURRÍCULO 

HORÁRIO DAS AULAS  

ENVIAR SUGESTÕES 



Você recebeu no email, informado na 
inscrição do Vestibulinho, o seu RM e 
Senha para o acesso ao NSA Online. 



1° - Digite  139 ou escolha a ETEC Ten. Av. 
Gustavo Klug  

2° - Insira seu RM e senha  

3° - Clique em Entrar 

Digite o site:  www.nsaetec.com.br 

Aluno com documentos 
pendentes tem acesso 

bloqueado. Regularize sua 
situação na Secretaria. 



Você está na Página 
Inicial do NSA 

Online. 

Nesta barra, você encontra 
todas as opções de 

consultas e solicitações.  

 
BEM-VINDO AO NSA ONLINE! 

 



Em Downloads consulte arquivos como: 
Materiais didáticos, PTD (Plano de 

Trabalho Docente), Regimento Comum, 
Guia do aluno e outros.  

 
CONSULTAS E DOWNLOADS DE ARQUIVOS 

 



Para consultar sua 
frequência, clique em 

Faltas 

 
CONSULTAR FREQUÊNCIA 

 



Será exibida a 
frequência  total  e 
por componente 

curricular. 

Atente-se à frequência 
mínima exigida de 75% do 

total de aulas dadas. 



 
Solicite declarações e retire 
na Secretaria, no próximo 

dia útil. 

 
SOLICITAR DECLARAÇÕES 

 



 
Escolha a declaração 
desejada e clique em 

Enviar 
 



Para consultar a chamada, 
clique na aba Aulas e 
selecione Chamada 

 
CONSULTAR AS CHAMADAS 

 



 
Aqui é 

possível ver 
o conteúdo  

que foi dado 
e sua 

frequência 
por 

componente. 

 



 
Para consultar seu 

boletim, clique na aba 
Menções. 

 

 
CONSULTAR BOLETIM 

 



Aqui você acompanha o 
resultado dos Conselhos 
de Classe intermediários 

e finais. Aluno retido em Conselho 
Final pode requerer 
Reclassificação ou 

Reconsideração (conforme o 
módulo), até 5 dias ÚTEIS a 

partir da publicação dos 
resultados do Conselho. 



Aqui você consulta 
seu horário de aula 

 
CONSULTAR HORÁRIO DE AULAS 

 



No período da 
Rematrícula, 
clique  nesta 
aba,  atualize 
seus dados e 
confirme a 
informação. 

 
REMATRICULAR-SE 

 

Para garantir vaga no módulo 
seguinte, o aluno deve 

REMATRICULAR-SE. 



Rematrícula 
efetuada com 

sucesso! 



Cadastre seu currículo 
para oportunidades 

de 
estágio/aprendizagem 

ou emprego! 

 
CADASTRAR CURRÍCULO 

 

Quando empresas 
disponibilizam vagas de 

estágio/aprendizagem ou 
emprego, o setor responsável 
localiza seu currículo no NSA 

e entra em contato. 
MANTENHA SEU CURRÍCULO 

SEMPRE ATUALIZADO! 


