TUTORIAL AMBIENTE VIRTUAL DE
APRENDIZADO - AVA
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Tutorial Ambiente Virtual EAD
•

Acesso ao Sistema

O acesso ao sistema é feito através do site da instituição
http://faceten.edu.br. Na parte superior do site existe uma aba detalhada
“EAD”,

Onde ao clicar será reportada a tela do Ambiente Virtual

Na parte superior do site existe uma aba detalhada “Acessar”,
após clicar você será reportado para o login é o CPF do aluno sem os
pontos e senha para acesso inicialmente é: 123456.
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OBS: o sistema faz diferenciação entre letras maiúsculas e
minúsculas na senha, para o acesso ao ambiente virtual a senha
deverá ter ao menos 1(um) digito(s).

•

Após logado
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Tela Principal do Sistema
Após digitar o login e a senha e clicar no botão “ENTRAR”, será
aberta a tela do Ambiente virtual de Aprendizado. É nessa área que o
aluno encontrará a disciplina que ele estará cursando em formato online, além dos fóruns de discussão e dos questionários on-line.
Na tela utilizada para a criação desse tutorial o “Usuário Tutorial”
está matriculado na disciplina de Ambiente Virtual de AprendizagemAVA.

Para que o aluno consiga visualizar todo o material da disciplina
– que é composto pelos textos, fóruns de discussão e dos questionários
on-line – ele deverá clicar no nome da disciplina (tela abaixo).
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Após o click, o aluno visualizará a área principal da disciplina,
onde terá fácil acesso as “Unidade de Estudo”, também chamadas de
Módulos, sendo cada unidade composta por vários links de acesso.
Os links concedem acesso a diversos tópicos, como:
Material de Estudo PDF (para impressão);
•

Vídeo aula;

•

Fórum de discussão;

•

Atividades

•

Questionário on-line.

Como vemos abaixo a tela da sala virtual.
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Material Interativo

Todas as disciplinas disponibilizadas no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) possuem Materiais de Estudo, disponibilizados por
“Unidade de Estudo”, onde haverá conteúdos específicos, sejam em
formato PDF (Livro Texto e Slides de Aula) como por vídeos online
(Vídeo Aulas).
Para nosso aluno visualizar o material em PDF, é necessário que
já tenha instalado no seu computador o programa Adobe Acrobrat
Reader. Já com relação as vídeo aulas, plug-ins de vídeos são
extremamente necessários para a real visualização de todo o material
disponível.
O ícone

indica que há um documento em PDF.

O ícone

indica que há um arquivo de Vídeo.
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O ícone

indica que há um fórum , atividade que permite

uma

interação entre alunos e tutores para a discussão

de diversos assuntos referentes à disciplina.

O ícone

indica uma tarefa, ou seja uma atividade que

deverá ser realizada pelo aluno pela uma comunicação assíncrona.

O ícone

indica uma WIKI, ou seja uma atividade de criação de

uma página de forma coletiva no ambiente da Internet .
O ícone

indica um glossário, ou seja uma atividade que

permite

aos participantes introduzir novos termos em um

glossário especifico.

O ícone

indica um questionário, O questionário será

avaliação da disciplina, onde o serão questões de múltipla escolha
e que será realizada na instituição ou polo parceiro.
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O ícone indica um SCORM “Modelo de Referência de Objeto de
Conteúdo Compartilhável” , muitas das vezes serão
atividades

compartilhadas

de

maneira

que

possibilite que os objetos de aprendizagem possam ser empregados em
plataformas EAD interativamente.

Navegação
Na aba do login do aluno poderá ter o parecer de noras via aba Notas.
Como vemos abaixo:

Pode modificar a senha através da aba perfil, em detalhes do usuário.
Como vemos abaixo:
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E na aba Mensagens poderá enviar recados aos participantes do curso e para
o Professor da disciplina.

