
 

 

 

 

TUTORIAL DE UTILIZAÇÃO DO PORTAL ACADÊMICO 

 

A Prova será realizada através da Plataforma Teams. Os dados de acesso a 

essa plataforma (portal da Prova) foram enviados para o seu e-mail cadastrado 

no ato da inscrição. Caso não tenha encontrado esses dados de acesso no seu 

e-mail, você pode deduzi-los através das suas informações de cadastro do 

vestibular. Os dados de acesso possuem o seguinte padrão: 

Email: o e-mail é constituído da primeira palavra do seu nome (em minúsculas 

e sem acentos) + os 5 últimos dígitos numéricos do seu CPF + @famam.com.br 

Senha: a senha é constituída da primeira palavra do seu nome (em minúsculas 

e sem acentos) + @+ano de nascimento. 

Por exemplo, suponhamos que um candidato se cadastrou no vestibular 

com os seguintes dados:  

   Candidato: João Pedro Diniz dos Anjos 

   CPF: 057.698.153-04 

   Data de Nascimento: 17/06/1999 

Então os dados de acesso do João pode ser deduzidos como: 

       Login: joao15304@famam.com.br 

       Senha: joao@1999 

ATENÇÃO!! Observe que estão em minúsculas e sem acento!!! 

SUGESTÃO: Nós do TI FAMAM orientamos que o candidato acesse ao portal 

usando o navegador de internet EDGE ou o navegador BRAVE pois com os 

demais a Plataforma Teams costuma apresentar problemas de compatibilidade. 

Dado essas informações, vamos ao passo a passo para o seu acesso ao portal 

da Prova 

Inicialmente, acessar o link: https://teams.microsoft.com 

https://teams.microsoft.com/


 

 

  

 

 

 

 

  

Inserir o endereço de 

email que foi enviado 

pela FAMAM 
Obs: Caso não encontre 

esses dados na caixa de 

entrada do seu e-mail de 

cadastro, procure nos spams 

do e-amil. 

Inserir a senha que foi 

enviada pela FAMAM 

clicar em avançar 



 

 

 

   

Clicar em Cancelar 

Escolher uma das 

opções.  
“Sim” indica que você 

deseja que o sistema 

lembre/armazene 

sua senha para o 

próximo acesso 

 

SE em algum 

momento abrir 

essa janela, clique 

no circulo para 

atualizar a página 

ou pressone F5 do 

seu teclado 

 



 

 

 

  

 

Caso abra essa tela 

Escolher a via que deseja 

acessar. 
 

OBS: a forma mais simples é a 

opção via web. Se escolher a 

opção via web dê preferência 

ao uso do navegador de 

internet Edge (ou instale e use 

o navegador Brave) 

Caso abra essa 

Janela, basta clicar 

no ambiente TEAMS 

 

Fechar essa 

janela 



  

 

 

 

 

 

A FAMAM Deseja uma excelente Prova à tod@s!!  

 

Entrar na sala 

para realizar a 

prova 

Na área de Postagens você 

terá o chat para interação com 

mediadores do Vestibular 
Clicar em 

“Geral” 

A prova ficará disponível nas abas: “Tarefa”, “Calendário” ou 

“Posagens” destacadas com cículo em vermelho. 

é só clicar em “ingressar”.  

OBS: realizar a prova de lingua estrangeira escolhida no momento 

da inscrição.  


