Dicas de acesso
A educação a distância é uma modalidade de ensino que prevê a construção da
autonomia do aluno no processo de ensino e de aprendizagem. Você tem flexibilidade
e, portanto, organizar os estudos é essencial.
Veja, a seguir, algumas dicas importantes:
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Acesse o ambiente virtual regularmente, leia os avisos publicados, as instruções apresentadas e
tome conhecimento das novidades;
Sempre que iniciar o estudo de alguma disciplina, acesse sua apresentação e suas orientações de
estudo;
Habitue-se a uma rotina regular de estudos;
Estude o material disponibilizado com afinco antes de realizar as atividades virtuais;
As atividades podem ser realizadas com calma, um pouco a cada dia. Esse procedimento ajudará a
realizar um trabalho de melhor qualidade e permitirá a distribuição de seu tempo de estudo diário
entre as demais disciplinas;
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Não acumule dúvidas. Faça as suas perguntas por meio do Atendimento, Caixa de Entrada ou Fórum
de Discussão.
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O ambiente virtual de aprendizagem é um espaço para interação entre aluno e professor, ou entre
os próprios alunos. Para facilitar essa interação, disponibilizamos fóruns de discussões com
finalidades especificas:
Converse com o tutor
Localizado no Espaço do Aluno, este fórum destina-se ao esclarecimento de dúvidas administrativas com o tutor.
Converse com o coordenador
Localizado no Espaço do Aluno, este fórum destina-se ao esclarecimento de dúvidas de conteúdo
de qualquer disciplina com os professores mentores.
Fórum de discussões das disciplinas
Localizados na página de cada disciplina, estes fóruns podem ser utilizados para discutir temas,
debater conteúdos, trocar informações, ampliar conhecimentos e esclarecer as dúvidas com o
professor mentor ou com os colegas.
Passo a passo para publicar imagens no fórum de discussão:

• Acesse a aba Conta, no AVA, e clique em 'Arquivos';
• No canto superior esquerdo, clique em 'Enviar Arquivo' (selecione a imagem no seu computador);
• Acesse o 'Fórum de Discussão' e clique em 'Responder' para inserir uma nova mensagem (será
aberto um quadro para você redigir a mensagem);
• Neste quadro, no menu superior, clique em 'Imagem Incorporada' para anexar a figura desejada.
Pronto, agora basta selecionar a figura no arquivo do seu computador e anexá-la.
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Acesse sempre o 'Cronograma Geral do Curso', publicado no Espaço do Aluno, para consultar a
grade de disciplinas e a data de disponibilização de cada uma delas.
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Acesse o ‘Calendário de Provas’ que está divulgado no Espaço do Aluno. Em cada data estão
disponíveis as provas de determinadas disciplinas para realização. A prova de cada disciplina será
ofertada diversas vezes ao longo do curso, em datas distintas, portando, o aluno tem autonomia
para montar o seu próprio cronograma de provas, de acordo com a sua disponibilidade.

BONS ESTUDOS!

