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MONTE O SEU CRONOGRAMA DE ESTUDOS

Clique no ícone Cronograma de Estudos no menu.

Na página dos cronogramas, clique no botão�
Acessar cronograma relativo ao curso desejado.
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ACESSANDO A ÁREA DO ALUNO
Prezado(a) aluno(a):

O Gran Cursos Online tem a satisfação de apresentar e oferecer a você mais um produto, que irá facilitar, 
sobremaneira, a sua vida. Trata-se do material digital, o e-book.

O e-book tem os mesmos conteúdos da apostila física da Editora Gran Cursos, com um plus de vantagens, 
entre as quais destacamos:

  Possui menor custo do que o material físico;

  Oferece a possibilidade de se realizar buscas dentro do próprio documento, o que torna a pesquisa mais 
ágil;

  Funciona 24h;

  Apresenta sistema de busca por palavras-chave;

  Possui sistema compatível com iOS, Android, Linux, Mac e Windows (em todos os navegadores);

  Facilita o acesso a pessoas com deficiência;

  Pode ser acessado de qualquer parte do Brasil;

  Possibilita ao usuário maior interatividade;

  Representa economia de espaço;

  Favorece o respeito ao meio ambiente, dando ao usuário a chance de pôr em prática o conceito de 
Sustentabilidade.

Para acessá-lo, basta fazer a opção nos cursos que possuem essa funcionalidade (material digital), no 
momento de sua matrícula, e começar a aproveitar!

Acesse a Área do Aluno 
utilizando os seus dados 
de login e clique em 
Cronograma.



Prezado(a) aluno(a):

O Gran Cursos Online tem a satisfação de apresentar e oferecer a você mais um produto, que irá facilitar, 
sobremaneira, a sua vida. Trata-se do material digital, o e-book.

O e-book tem os mesmos conteúdos da apostila física da Editora Gran Cursos, com um plus de vantagens, 
entre as quais destacamos:

  Possui menor custo do que o material físico;

  Oferece a possibilidade de se realizar buscas dentro do próprio documento, o que torna a pesquisa mais 
ágil;

  Funciona 24h;

  Apresenta sistema de busca por palavras-chave;

  Possui sistema compatível com iOS, Android, Linux, Mac e Windows (em todos os navegadores);

  Facilita o acesso a pessoas com deficiência;

  Pode ser acessado de qualquer parte do Brasil;

  Possibilita ao usuário maior interatividade;

  Representa economia de espaço;

  Favorece o respeito ao meio ambiente, dando ao usuário a chance de pôr em prática o conceito de 
Sustentabilidade.

Para acessá-lo, basta fazer a opção nos cursos que possuem essa funcionalidade (material digital), no 
momento de sua matrícula, e começar a aproveitar!

Marque a sua 
disponibilidade para 
cada dia da semana.�
Em seguida, selecione as 
matérias e/ou aulas que 
gostaria de adicionar ao 
cronograma. 
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Clique em Criar cronograma. 3

Quando tiver todas as 
informações adicionadas, 
clique em Montar 
cronograma.
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Um calendário com o seu cronograma montado será exibido.�
Para alterar algum parâmetro (horas de disponibilidade ou 
matérias desejadas), basta clicar no ícone Refazer cronograma.
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– Coordenação Pedagógica do Gran Cursos Online.

Obrigado por confiar no Gran Cursos Online em sua preparação.

Bons estudos e Gr an  sucesso,


