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COMO ACESSAR O AVA?

Para acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Unicatólica, você 
deverá abrir o seu navegador de Internet (Mozilla Firefox ou Google Chrome) e digitar 
o endereço http://ead.unicatolicaquixada.edu.br. Você será direcionado para o site 
da EaD da Unicatólica. Localize o menu AVA –  AMBIENTE VIRTUAL e clique no AVA 
da sua modalidade de ensino, como mostra a figura.

 Para acessar o AVA UNICATÓLICA, na tela de login, é necessário que você 
forneça os dados de usuário e senha nos campos de texto Identificação do 
usuário e Senha respectivamente. 

02

01

Aluno Novato
Usuário:  Matrícula.
Senha inicial: ead123. 

01
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PRIMEIRO ACESSO 

Após o login, em seu primeiro acesso ao AVA, o sistema solicitará a troca de senha. 
Siga as instruções apresentadas:

RECUPERAÇÃO DE SENHA 

Senha atual: ead123;

Nova senha: sua nova senha deve ter no mínimo 
6 caracteres, entre letras e números;

Nova senha (novamente): repita a nova senha.
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PÁGINA INICIAL DO AVA

Após fazer o login no AVA, você será direcionado para a página inicial do 
sistema, que é semelhante à apresentada abaixo.

 
 CABEÇALHO 

 
No cabeçalho você encontrará informações institucionais, sobre o ENADE, 

os botões de notificações e de mensagens, bem como a gaveta de navegação e o 
menu do usuário.

ENADE: espaço destinado para o ENADE;
Institucional: espaço destinado para cursos e eventos institucionais;

01

Nesta página, informe sua matrícula no campo 
Identificação de usuário e clique no botão 
Buscar ou;

Informe seu endereço de e-mail (cadastrado no 
AVA) no campo Endereço de e-mail e clique 
no botão Buscar. Caso sua conta tenha sido 
encontrada no banco de dados, um e-mail será 
enviado para seu endereço de e-mail com as 
instruções sobre como reestabelecer seu acesso.

02

03
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02 03
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Notificações: sobre atividades e demais recursos dos cursos em que o 
usuário está inscrito;

Mensagens: avisos de mensagens recebidas de outros usuários do AVA. 

 GAVETA DE NAVEGAÇÃO

A gaveta de navegação está organizada de uma forma que permite a 
localização das páginas de uma forma rápida. Ela está dividida da seguinte maneira:

Página inicial: link para a pagina inicial;
Painel de Cursos: agrupa serviços relacionados ao usuário. Nele encontramos 

as opções Resumo dos cursos, Usuários online, Último emblemas, Calendário e 
Próximos eventos;

Calendário: mostra o calendário com os seus respectivos eventos, como as 
datas de entrega de suas atividades;

Arquivos privados: esta opção disponibiliza um repositório para que você 
possa armazenar seus arquivos e mantê-los no AVA de forma privada;

Minhas Disciplinas: lista de cursos/disciplinas que você está inscrito.

 MENU DO USUÁRIO

O menu do usuário disponibiliza atalhos para as páginas painel, perfil, notas, 
mensagens, preferências e para sair do AVA (Logout).

Notas: página que exibe todas as notas dos cursos / disciplinas em que você 
está inscrito;

Preferências: através desta página você consegue editar as configurações de 
sua conta.
 
 CARDS

Os cards direcionam você para recursos internos e externos ao AVA, como 
direcionamento para os manuais do AVA, para a biblioteca online e para o sistema 
Orientador de Carreira.

02
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PERFIL

Na página do perfil o usuário pode adicionar uma foto, se descrever inserindo 
informações tanto pessoais quanto profissionais.

Para visualizar o seu perfil,

 clique na sua foto no cabeçalho do AVA.
É importante manter seu perfil sempre atualizado, atualize com frequência seu 

endereço, telefone e principalmente o e-mail, para que assim consiga receber as 
notícias e avisos importantes do AVA, referentes aos cursos/disciplinas matriculados.

Para atualizar as informações do seu perfil,

 clique em Atualize o seu perfil.

ATUALIZANDO O PERFIL

 Ao clicar no card Atualize seu perfil você será direcionado para a página 
Modificar perfil, parecida com a imagem a seguir. Nela você encontrará os campos 
para inserir/editar as informações como seu nome completo, cidade, país, descrição e 
imagem do usuário.

01

02

01

01
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 Ao concluir as alterações em seu perfil clique no botão Atualizar perfil localizado 
no final da página.

INSERINDO DESCRIÇÃO DO PERFIL

Outra opção do perfil é a Descrição, coloque informações pertinentes a sua 
vida profissional. Para inserir uma descrição no seu perfil, siga o Passo 1 descrito na 

02

02

01

01
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seção Atualizando o perfil, localize o campo de texto Descrição, clique no espaço do 
texto e insira-o.

Você pode continuar editando/inserindo as informações, se tiver concluído 
clique no botão Atualizar perfil.

INSERINDO A FOTO DO PERFIL

Você tem a opção de inserir uma foto de perfil. Para isso, siga o Passo 1 da 
seção Atualizando o perfil.

No formulário de edição do perfil, localize a sessão Imagem do usuário. Caso 
ela esteja contraída, clique nela para expandir.

Para inserir uma imagem, clique no botão localizado acima da palavra Arquivos.

01
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Na tela que surgirá, conforme a imagem a seguir, clique no botão escolher 
arquivo e selecione a imagem desejada, salva em seu computador.

Após selecionar a imagem clique no botão enviar este arquivo.

ALGUMAS DICAS:
• Escolha uma foto sua: nada de colocar famosos, animais, paisagens, etc.;
• A foto deve ser nítida: certificar-se de que não esteja desfocada;
• A foto não pode apresentar várias pessoas;
• Escolha uma foto atual: não exiba fotos suas de quando era bebê ou 
pequeno(a);
• Não se pode revelar nudez ou nada de caráter pornográfico, profano, 
obsceno, indecente ou ilegal;
• Nada de publicidade em fotos ou qualquer forma de solicitação comercial, 
tampouco conteúdo político ou relacionado a atividades político-partidárias.

03

04

03

04

LEMBRE-SE!
O AVA é uma plataforma de uso do corpo acadêmico da UNICATÓLICA e 
usuários de outras instituições, por isso, cuidado ao escolher a sua foto.
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Existe outra forma de escolher a imagem para seu perfil, basta que você 
arraste o arquivo como a imagem a seguir descreve.

Você pode continuar editando/inserindo as informações, se tiver concluído 
clique no botão Atualizar perfil.

MINHAS DISCIPLINAS

Os cursos em que você está inscrito ficam agrupados na opção Meus cursos 
da gaveta de navegação, conforme imagem a seguir.

O CURSO

O Curso é a sala de aula virtual, espaço destinado para o(a) professor(a) 
publicar conteúdos e orientações de estudo com a proposição de diferentes atividades 
acadêmicas, utilizando os recursos que o AVA oferece. Quando você entra no seu 

05
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curso, o ambiente é semelhante à imagem abaixo:

Nome da disciplina / curso: bloco que permite você realizar várias funções 
relacionadas ao curso / disciplina, como:

• Participantes: integrantes da disciplina / curso;
• Emblemas: badges criados para a disciplina / curso;
• Competências: competências que o aluno irá adquirir com a disciplina / 
curso; 
• Notas: quadro de notas das atividades da disciplina / curso;

Notícias e Avisos: espaço destinado para envio de mensagens para os 
alunos.

Sobre a disciplina: espaço destinado para postagem de informações referentes 
à disciplina / curso, tais como Programa da disciplina e Plano de ensino;

Tópicos: parte central do curso destinado a postagens e criação de recursos. 
Por padrão ele é dividido em 20 aulas (20 blocos), destinados as aulas onde podem 
ser criados fóruns, tarefas, questionários, wiki, chats, entre diversos recursos.

Professor: bloco de apresentação do professor, composto por foto, e-mail, link 
para o lattes e mensagem, por meio dos quais você, aluno, pode entrar em contato 
com ele (a). Para visualizar clique na foto do professor;

01

03

02

04

06

05

01

02

03

04

05



CEAD UNICATÓLICA - Todos os direitos reservados.

Manual do Aluno

16

Alunos: permite visualizar os alunos inscritos no curso. Ao clicar na foto de 
algum dos alunos deste bloco é possível visualizar algumas informações como a 
cidade e o e-mail e trocar mensagens com o aluno.

ACESSANDO ATIVIDADES/RECURSOS

Atividades são tarefas e ferramentas de interação que o professor disponibiliza 
aos seus alunos, as quais deverão ser desenvolvidas on-line ou off-line para serem 
postadas no ambiente. Diferenciam-se dos recursos por contarem com a participação 
tanto do professor, que disponibiliza as atividades, quanto do aluno, que deverá 
desenvolvê-las. Já os recursos não são considerados atividades. Eles podem ser uma 
imagem, uma página web, um vídeo, um texto, ou seja, são recursos complementares 
necessários para as aulas. Todos os recursos são identificados por um Nome (Título 
do recurso) e por uma descrição (ou sumário).

 
Veremos agora alguns recursos disponíveis no AVA da UNICATÓLICA.

CHAT

A atividade Chat permite que os participantes tenham uma discussão síncrona, 
em tempo real, através da web. Esta é uma maneira útil de se obter diferentes visões 
em relação ao tema a ser discutido.

Localize no bloco aula a atividade correspondente e clique no ícone Chat.

Clique no link Clique aqui para entrar no chat agora para entrar no chat.

06
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FÓRUM

O Fórum é uma atividade que possibilita a interação assíncrona, podendo ser 
usada para estimular discussões entre os participantes sobre um determinado assunto. 
Normalmente, as mensagens apresentam-se de forma hierárquica (ou formato de 
árvore), apresentando os assuntos ou tópicos em destaque.

Localize no tópico a atividade correspondente e clique no ícone Fórum.

Para inserir um novo tópico em um fórum, basta clicar no link Responder, 
presente abaixo de cada tópico já postado.

Na página que será apresentada informe a mensagem a ser postada, o assunto 
é preenchido automaticamente por padrão.

01

02

03
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TAREFA

Uma Tarefa consiste na descrição ou enunciado de uma atividade a ser 
desenvolvida pelos Alunos, que pode ser enviada ao AVA para ser analisada pelo 
docente. Alguns exemplos: redações, projetos, relatórios, imagens etc. Este módulo 
inclui a possibilidade de descrever as tarefas a serem realizadas e de publicar o 
resultado da avaliação. Alternativamente ou adicionalmente, a atribuição pode exigir 
dos estudantes a digitação do conteúdo diretamente no editor de texto.

Para enviar uma tarefa, clique no link da tarefa, presente nos tópicos do curso.

Você será direcionando para a página da tarefa. Perceba que no campo Status 
de envio consta “Nenhuma tentativa”. Clique no botão Adicionar tarefa para fazer o 
upload do arquivo ou digite seu texto no editor de texto.

Para enviar a tarefa através do texto online digite seu texto no campo Texto 
online.

01

02

01

02

Atenção!
Você pode optar por uma das maneiras de desenvolver sua atividade: através 
do texto online, onde você irá digitar seu texto no campo específico, ou através 
do upload de arquivo.

03
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Ao concluir seu texto clique em Salvar mudanças.

Para enviar a tarefa através de um arquivo clique no botão file, localizado logo 
acima da palavra Arquivos.

Na página seguinte, faça
upload do arquivo clicando
no botão Escolher arquivo
e selecionando o arquivo
referente a sua tarefa, salvo
em seu computador.

Clique no botão Enviar
arquivo;

Clique no botão Salvar mudanças;

03 Digite aqui seu texto. E depois clique em Salvar mudanças.

04
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Existe outra forma de enviar um arquivo como tarefa. Neste método você deverá 
localizar o arquivo em seu computador e arrasta-lo para a caixa de arquivos, conforme 
sinalizado na imagem abaixo.

Clique em Salvar mudanças.

Para enviar o arquivo para avaliação clique no botão Enviar tarefa em definitivo.

Selecione a caixa de seleção onde você afirma que o trabalho é de sua autoria

Por último, clique no botão Continuar. Pronto, sua tarefa foi enviada para 
avaliação.

09
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QUESTIONÁRIO
Esta ferramenta possibilita ao professor e/ou tutor criar avaliações, simulados, 

exercícios, que podem ou não receber uma nota avaliativa. O questionário pode ser 
de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, resposta breve, entre outros tipos.

Para responder um questionário clique em cima do questionário desejado.

Na página seguinte, clique em Tentar responder o questionário agora.

WIKI

Para colaborar em um wiki clique no wiki desejado

Na página seguinte, clique em Editar e insira seu texto.

Posteriormente clique em Salvar.
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ACESSIBILIDADE E INOVAÇÕES DO AVA

1. ACESSIBILIDADE

O Ambiente Virtual de Aprendizagem do Centro Universitário Católica de Quixadá 
oferece um ambiente que garante melhorias e qualidade de vida das pessoas, através 
de espaços, informação e comunicação de seus sistemas e tecnologia da informação 
e comunicação. Assim, as tecnologias de informação e comunicação viabilizam a 
acessibilidade digital e comunicacional e a interatividade entre docentes, discentes 
e tutores, assegurando o acesso a materiais ou recursos didáticos a qualquer hora e 
lugar e propiciando experiências diferenciadas de aprendizagem baseadas em seu 
uso.

1.1. ACESSIBILIDADE METODOLÓGICA

São as metodologias utilizadas no processo de ensino e aprendizagem que 
priorizam os meios de adaptação curriculares. Os professores são os responsáveis 
por conceber o conhecimento, avaliação e inclusão educacional de seus alunos, 
promovendo dinâmicas curricular, flexibilização do tempo, e a viabilização de recursos 
afim de facilitar aprendizagem.

1.2. ACESSIBILIDADE INSTRUMENTAL E TECNOLÓGICA

Inexistência de barreiras nos instrumentos, utensílios e ferramentas de estudo 
de trabalho. Para deficientes visuais é utilizado o software DosVOX, o leitor de telas 
NVDA e teclados de baixa visão, possibilitando assim uma melhor experiência na 
utilização do computador

1.3. ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL

Inexistência de barreiras de acessibilidade na comunicação interpessoal (face 
a face, língua de sinais), textos em braile, uso do computador. O curso conta em sua 
proposta pedagógica com as tecnologias de informação e comunicação (TICs) como 
ferramenta de interatividade para subsidiar os processos de ensino-aprendizagem.
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Figura 1 - VLibras

Figura 2 - DosVox

2. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

O discente deverá estar devidamente matriculado no curso para ter acesso 
ao Ambiente Virtual de Aprendizagem(AVA). Todos os módulos que compõem o 
curso serão desenvolvidos na modalidade a distância, por meio do próprio AVA da 
UNICATÓLICA. O mesmo dispõe de várias ferramentas assíncronas como: fórum, 
tarefa, wiki, glossário, que permitem a interação entre os professores, tutores e aluno; 
e de ferramentas síncronas, que permitem a interação em tempo real, através do chat 
e webconferência.

O AVA da UNICATÓLICA possui a sua própria identidade visual, onde usuários 
se sentem mais confortáveis e são mais eficientes em utilizar elementos e recursos 
padronizados em todo o sistema. Elementos com bom contraste saltam aos olhos, 
o contrário, por sua vez, passa mais facilmente despercebido. Além dos fatores 
mencionados, é disponibilizado para os usuários o botão de alto contraste, aumento e 
diminuição da fonte do texto, conforme apresentado abaixo.
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2.1. O curso

O Curso é a sala de aula virtual, espaço destinado para o(a) professor(a) 
publicar conteúdos e orientações de estudo com a proposição de diferentes atividades 
acadêmicas, utilizando os recursos que a própria plataforma oferece. Ao entrar no 
curso, encontramos um ambiente customizável, projetado para facilitar e melhorar a 
experiência do aluno dentro de uma plataforma a distância.

Nome da disciplina / curso: bloco que permite você realizar várias funções 
relacionadas ao curso / disciplina, como:

• Participantes: integrantes da disciplina / curso;

01
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• Emblemas: badges criados para a disciplina / curso;
• Competências: competências que o aluno irá adquirir com a disciplina /curso;
• Notas: quadro de notas das atividades da disciplina / curso;
Notícias e Avisos: espaço destinado para postagem de comunicados onde é 

disparado um e-mail automático para os alunos.
Sobre a disciplina: espaço destinado para postagem de informações referentes 

à disciplina / curso, tais como Programa da disciplina e Plano de ensino;
Tópicos: parte central do curso destinado a postagens e criação de recursos. 

Os tópicos são projetados de acordo com a quantidade de aulas do curso/disciplina, 
onde também ocorre a criação dos recursos como: fóruns, tarefas, questionários, wiki, 
chats, entre outros.

Bloco de interação equipe docente
No bloco equipe docente os alunos terão acesso aos dados do professor 

formador e tutores, tais como: e-mail, lattes e espaço de contato por mensagem via 
AVA. Para isto, basta clicar na foto do professor/tutor conforme demonstrado nas 
imagens abaixo.
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2.1.1  Learning Analytics

Para subsidiar o professor/tutor mecanismos para medir, coletar, analisar os 
dados produzidos pelos alunos, afim de criar estratégias para solucionar possíveis 
deficiências, foi criado um sistema de Relatórios. Este sistema é dividido em: 2.3.1 
Dashboard: O Professor e o Tutor consegue visualizar graficamente a quantidade de 
acessos aos recursos (Material Didático, fórum, etc ), submissões de atividades, notas 
por recurso e notas das atividades.

2.3.2 Ambiente Virtual: relatório geral, por categorias, cursos e usuários. 
2.3.3 Cursos Ativos: Alunos Matriculados, feedback de Atividades, participação 

geral, participação nas atividades, participação no Material Didático, Visualizações do 
Curso e Mensagens dos Tutores.

2.3.4 Logs de Acessos: Logs Geral e Logs de Atividades
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3. BLOCO REGISTRO DE TUTORIA
 
 No bloco registro de tutoria os tutores acessam para realizar o registro de suas 

atividades diária, é integrado ao Ambiente Virtual – AVA. Para ter acesso ao sistema 
só clicar em no bloco Registrar Atividades e é redirecionado para o sistema. 

A imagem do bloco abaixo. 

4. BLOCO DE NOTAS/FREQUÊNCIA

No bloco de Notas/Frequência: Gera um relatório para o aluno acessar suas 
notas e a frequência. A imagem do bloco abaixo de NOTAS/FREQUÊNCIA.
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Na segunda imagem segue a página de relatório: O relatório com o nome do 
aluno, matrícula, código da disciplina, disciplina e a situação.

5. WEBCONFERÊNCIA

 O BigBlueButton é o sistema de conferência utilizado pela UNICATÓLICA, 
o mesmo é integrado no Ambiente Virtual – AVA, para as transmissões de vídeo, 
oferecendo recursos de interatividade necessários à um diálogo proveitoso e com 
qualidade. A imagem abaixo mostra a página inicial de acesso ao sistema. Através do 
AVA é possível iniciar uma sessão, finalizar a sessão e gravar.

5.1 Página de acesso ao BigBlueButton:
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5.2 BigBlueButton

 Esta é a sala virtual de webconferência, através dela o professor ou moderador  
poderá interagir com os demais participantes durante a transmissão, com chat, 
simulador de quadro branco, slides e compartilhamento de janela. A sessão poderá 
ser gravada e disponibilizada automaticamente no AVA de acordo com a necessidade 
do professor.


