
Como usar o 
Alumni Univali

Guia completo:



O Alumni Univali é a rede social exclusiva para networking 
que reúne estudantes, alumni (egressos), professores e 
empresas parceiras. É uma plataforma focada nas 
relações profissionais e interação da comunidade 
Univali.

Se você quer ampliar seus contatos profissionais via web 
e tirar o melhor proveito desta ferramenta, saber usá-la 
é imprescindível. Neste guia nós vamos te orientar com 
alguns passo a passos e dicas. 

Vamos juntos?
 



Ao acessar alumni.univali.br você dá de cara 
com a tela de cadastro. Clique em começar 
e escolha como deseja acessar: pelo 
LinkedIn, Facebook, Google ou com seu 
e-mail.

Identifique-se com nome e sobrenome e 
preencha a afiliação, se você é Estudante, 
Alumnus (egresso) ou Professor. Empresas 
e Setores da Univali são perfis institucionais, 
com permissões diferenciadas.
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Você receberá um e-mail no qual confirmará 
sua solicitação de cadastro. Clique no link 
indicado no e-mail.
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Crie o seu perfil com suas informações 
pessoais e profissionais. Ali, é preciso incluir 
também informações como a empresa na 
qual você trabalha e o cargo que ocupa 
atualmente.

Pronto! É só aguardar a aprovação do 
cadastro e depois Entrar para aproveitar tudo 
o que o Alumni tem.
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Baixe o APP

Google Play | ANDROID – Whitelabel 
Link: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.graduway.univalialumni

Apple Store | IOS – Container
Link:
https://apps.apple.com/ca/app/graduway-community/id1457549791



O perfil é a sua identidade profissional, o 
seu currículo, dentro da plataforma. Essas 
informações vão ajudar a formar sua rede 
de trabalho, manter-se atualizado, e claro, 
direcionar as melhores oportunidades.

Seu perfil



Antes de começar a usar Alumni Univali é preciso completar o seu perfil. Para fazer 
isso, clique no ícone “Perfil”, no canto superior direito e depois, vá em “Editar 
perfil”.

Capriche no preenchimento de todas as informações

Linke suas redes sociais

Faça upload de uma foto legal, que combine com seu 
perfil profissional

Em configurações, você pode otimizar sua interação 
e associar  com LinkedIn e Facebook



Compartilhe suas 
novidades 
Ao chegar na página inicial do Alumni, é possível ver uma linha do tempo 
com posts, vagas e notícias mais recentes. Dê uma boa analisada no feed, 
afinal ele é o ponto de partida para tudo o que você pode fazer dentro 
da rede.

Acesso rápido para redes sociais da Univali

Faça sua publicação! Mostre seus projetos, 
divulgue seus eventos, vagas e dicas que 
você queira compartilhar;

Links para diversos serviços;

Vagas, posts e notícias mais recentes.



Encontre colegas
e novos contatos
No diretório você pode localizar seus colegas e ampliar 
sua rede de contatos por buscas inteligentes e acesso 
direto aos perfis dos membros da rede.



Pesquise pessoas por sua localização ou 
empresas em que trabalham

Busca por mentores

Utilize filtros de pesquisa para achar os 
contatos que você procura



Outro recurso da plataforma é o 
portal de vagas. Nessa área você 
encontra um quadro completo 
com as ofertas de emprego e pode 
enviar seu currículo diretamente 
para a empresa ou candidatar-se 
para seleção de forma rápida e 
dinâmica.

Vagas de emprego



Consulte as vagas de emprego

Use filtros de busca para achar as vagas que se 
encaixam no seu perfil

Anúncio de vagas gratuito para empresas com 
apresentação dinâmica e visual

Possibilidade de envio de currículo e de candidatar-se 
na hora



Se o objetivo é conectar talentos e compartilhar 
experiências, a área de mentoria é o espaço mais propício 
e sincero para isso. A plataforma dá suporte para unir 
pessoas que precisam de ajuda e aquelas que estão 
dispostas a auxiliar.

Peça e ofereça ajuda

Encontre pessoas para conselhos, conversas, tirar 
dúvidas, verificar currículo e oportunidades 
profissionais

Match com mentores do seu interesse

Utilize filtros para busca de mentores por empresa, 
função e área

Indicação e ranking de mentores que se encaixam 
com seu perfil



Como as comunidades do Orkut ou os atuais grupos do 
Facebook, o Alumni Univali também conta com uma função 
semelhante. Nos grupos você pode participar das 
discussões e compartilhamentos sobre assuntos focados 
nas áreas do seu interesse.

Participe de grupos

Interaja com pessoas com os mesmos interesses e aspirações 
que você

Timeline e serviços exclusivos para partilhar dados e 
informações

Espaço de nicho no qual você encontra conteúdos mais 
específicos e selecionados



Quer convidar a comunidade para um evento? A plataforma te dá 
a chance de divulgar eventos e vários recursos para atrair o 
público que você deseja.

Divulgue seu evento

Quadro completo de eventos com visual moderno e agradável

Confira calendário de eventos mensais

Divulgação gratuita dos eventos

Confirmação de presença 

Envio de convites para públicos de interesse

Link para inscrição e geolocalização



O ALUMNI UNIVALI envia para você 
uma newsletter quinzenal. Vamos 
te deixar por dentro das novidades, 
indicar eventos e as melhores vagas, 
informações sobre nossos cursos, 
novos membros, produtos e 
soluções de educação, tudo em 
primeira mão.

Nossa news



Gostou das dicas?
Baixe o app ou acesse alumni.univali.br e 
cadastre-se na nossa comunidade.

Mais informações: alumni@univali.br




