
 

 

CANVAS   
   

O Canvas é a nossa plataforma de gestão de conteúdo educacional e para a disponibilização 

de aulas online do IDP. Nela se encontram todas as suas disciplinas com plano de ensino, 

informações sobre o/a professor/a, links e gravações de aulas online, entre outras 

informações importantes. O/a professor/a poderá enviar avisos, solicitar a execução de 

atividades, e disponibilizar materiais por meio dessa plataforma.     

  

Aba “Zoom” no Canvas   
  

Na Aba “Zoom”, você encontrará links para aulas remotas.    

No caso de disciplinas totalmente remotas, os links para cada aula da semana estarão sempre 

disponíveis. Fiquem atentos: o link para a aula pode ser eventualmente modificado, então 

sempre o acessem por meio da plataforma. As gravações das aulas também estarão 

posteriormente disponíveis para livre acesso dos alunos/as.  

 

No caso de disciplinas presenciais, a aba zoom será utilizada para aulas excepcionalmente 

ministradas no sistema remoto, como em casos de reposição. Nessas ocasiões, os links 

estarão disponíveis de acordo com as datas acordadas com o/a professor/a. As gravações das 

aulas também estarão posteriormente disponíveis para livre acesso dos alunos/as.    

  

Mais informações sobre o Canvas:   
  

Para acesso à plataforma Canvas, basta entrar no site do IDP: https://www.idp.edu.br/. Na 

barra azul superior, clique em ALUNO, na nova página que abrirá, clique no botão ACESSAR à 

esquerda > IR PARA AULAS ONLINE. Acesse pelo link ou pelo QR code.    

Se você já é aluno/a seu login e senha continuam os mesmos. Se é seu primeiro semestre no 

IDP, você receberá essas informações por e-mail.   

  

No Canvas, você terá acesso a cada disciplina nas quais está matriculado. Se alguma disciplina 

não estiver disponível, é importante confirmar sua matrícula no Portal do Aluno e então 

solicitar à central para adicioná-la ao seu Canvas.    

Quando acessar cada disciplina, você encontrará a ementa da disciplina e os dados do 

professor. Os links para aulas remotas no zoom também estarão disponíveis na página inicial, 

assim como as gravações de aulas que já foram ministradas.   

  

Na aba “Módulos”, o professor poderá postar materiais e bibliografias.   

  

A aba “Avisos” conterá todas as comunicações postadas pelo professor. Os avisos também 

aparecerão na página inicial de cada disciplina.    

  

https://www.idp.edu.br/
https://www.idp.edu.br/


 

 

A aba “Testes” permite a inclusão de provas, questionários e quizzes sobre o curso.   

  

A aba “Tarefas” inclui questionários, fóruns avaliados e muitos tipos de envios on-line 

(arquivos, imagens, texto, URLs e mídia). Elas podem ser atribuídas para todos em um curso, 

com diferentes datas de prazos para seções ou usuários específicos.   

  

O Canvas apresenta várias ferramentas para condução de disciplinas remotas e para auxílio e 

suporte de disciplinas presenciais.    

 

 

 

MEU IDP   
   

O “Meu IDP” é o portal do aluno na palma da mão. O aplicativo serve para acompanhamento 

e consulta de informações do dia-a-dia do aluno: das salas de aula e horários de suas 

respectivas disciplinas; das avaliações; das notas e faltas; do histórico; do acompanhamento 

de solicitações e das questões financeiras, além de inscrições em cursos extracurriculares.    

 


