
Como enviar e 
imprimir arquivos 
no TOTEM de 
Impressão
Tutorial



Sincronizando a senha com o Totem
• Acesse o site: www.unifai.edu.br/trocasenha

• Leia atentamente as 
informações do site.



Sincronizando a senha com o Totem

Digite o seu RA.RA00112233

Escolha o domínio da conta.
Digite sua senha do Office365

ou do portal.
**********

**********

**********

Clique em “Não sou um robô”, e depois 
clique em “Enviar”.



Senha sincronizada com o Totem



Acessando sua Conta no Site de Impressão

• Acesse o site: www.unifai.edu.br/imprimaaqui

• É possível enviar de qualquer localidade (dentro e fora do 
UNIFAI) documentos e arquivos para impressão no Totem.

• O valor será debitado apenas quando o documento for 
impresso.

• -Os documentos ou arquivos enviados ficarão retidos no 
Totem por até 24h.

https://www.pucsp.br/imprimaaqui


Acessando sua Conta
no Site de Impressão

Para logar no site de impressão você 
deverá prosseguir da seguinte 
maneira:

Usuário: seu número de RA

Ex: ra00112233

Senha: A mesma senha que você 
utiliza para logar no office 365.



Adicionando Cotas
de Impressão

Para utilizar o totem de impressão, é 
necessário que você possua saldo 
em sua conta no site.

1. Na barra localizada na lateral 
esquerda, clique na opção 'Adicionar 
Cota de Impressão':



Adicionando Cotas
de Impressão

2. Nesta página você poderá 
selecionar o valor que deseja 
adicionar:



Adicionando Cotas
de Impressão

3. Selecione o valor desejado e 
clique no botão “Adicionar Valor”:



Adicionando Cotas
de Impressão

4. Você será redirecionado para a 
página do PayPal, onde poderá 
escolher a forma de pagamento.

ou



Imprimindo no Totem

ou
1. Após realizar o pagamento, você 
já pode utilizar o serviço de 
impressão. Para isso vá na opção 
“Impressão Web”:



Imprimindo no Totem

2. Clique no botão “Submeter um trabalho” para iniciar o processo de 
envio de impressão para o Totem:



Imprimindo no Totem

3. Escolha qual Campus você está 
ou qual deseja retirar sua impressão.

Cuidado:
Fique atento na escolha do Campus. Após finalizar o 

procedimento, não é possível alterar a Unidade em que será 
retirada a impressão. Será necessário refazer todo o 
procedimento de envio de impressão para o Totem.



Imprimindo no Totem

4. Selecionando a opção UNIFAI, você poderá retirar a impressão no Totem 
localizado no 1º andar do bloco IV, ao lado do laboratório de informática 4.1 



Imprimindo no Totem

5. Após selecionar o Totem clique no botão “Opções de Impressão e Seleção de Conta”:



Imprimindo no Totem

6. Selecione a quantidade de cópias que você deseja imprimir:

7. Após selecionar a quantidade de cópias, clique no botão “Upload Documento” para 
continuar.



Imprimindo no Totem

8. Na página de Upload, clique em “Upload do computador” para selecionar os 
documentos ou arquivos que serão enviados para o Totem.



Imprimindo no Totem

9. Na página de Upload, clique em 
“Upload do computador” para 
selecionar os documentos ou 
arquivos que serão enviados para o 
Totem.

10. Clique em “Abrir” para enviar 
esses arquivos para o site de 
impressão.



Retirando a Impressão 
no Totem

1. Dirija-se até o Totem. No visor do 
Totem, faça o Login utilizando o 
seu RA e a sua senha (a mesma 
para acessar o office365).



Retirando a Impressão 
no Totem

2. Clique em “OK” para acessar o 
painel.



Retirando a Impressão 
no Totem

3. Caso queira imprimir apenas um 
dos documentos que foram 
enviados para o Totem, toque no 
documento desejado:



Retirando a Impressão 
no Totem

4. Com o arquivo selecionado, 
toque no botão “Impressão”:



Retirando a Impressão 
no Totem

5. Se quiser imprimir todos os 
documentos que estão no Totem, 
toque na opção “Imprimir todos”:



Retirando a Impressão 
no Totem

6. Ao finalizar a impressão, 
lembre-se de sempre fazer 
o “Log Out”.
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