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Manual do Professor

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.fcrs.edu.br. Você será direcionado para o site da EAD
na UNICATÓLICA. Localize o bloco Acesso Rápido e clique na opção Acesso, como
mostra a figura.

01

PRIMEIRO ACESSO (PROFESSORES NOVATOS E VETERANOS)

Professores Novatos
Usuário: CPF (somente números).
Senha inicial: CPF (somente números).
Ex.: 01234567899
Professores Veteranos
Usuário: CPF (somente números).
Senha inicial: CPF (somente números) ou Senha já
cadastrada. Ex.: 01234567899

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

03
02
01
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CABEÇALHO
No Cabeçalho você encontrará informações como o seu nome e sua foto de
perfil.
MENU
O novo menu está organizado de uma forma que permite a localização das
páginas de uma forma rápida. Ele está dividido da seguinte maneira:
• AVA UNICATÓLICA: link para a pagina inicial;
• Meu painel: agrupa serviços relacionados ao seu perfil e informações
pessoais. Nele encontramos as opções Perfil, Calendário, Mensagens e Arquivos
pessoais e Sair;
• Meus cursos: mostra os cursos nos quais vocês está inscrito;
• Graduação: cursos de graduação oferecidos pela UNICATÓLICA e
disponibilizados no AVA;
• Pós-Graduação: cursos de pós-graduação oferecidos pela UNICATÓLICA e
disponibilizados no AVA;
• ENADE: espaço destinado para o ENADE;
Institucional: espaço destinado para cursos institucionais;
• Sair: opção para sair do sistema.

PERFIL
Em seu perfil, você pode adicionar texto sobre você, seja informação
profissional, seja pessoal.
Para visualizar o seu perfil,
1° clique na sua foto no cabeçalho do AVA.
ou
2° clique em Atualize o seu perfil.

07
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02
01

ATUALIZANDO O E-MAIL
Você será direcionado para a sua página de perfil. Nela você encontrará
informações como: seu nome completo, cidade e país, cursos inscritos, primeiro e
último acesso.
É essencial que seu cadastro esteja sempre atualizado, principalmente o e-mail
para o recebimento de notícias e avisos importantes do AVA e do seu curso. Caso o
seu e-mail esteja desatualizado, faça a alteração segundo os passos abaixo:
1° Localize a opção Modificar perfil.

02

01

Na página apresentada, localize o campo Endereço de e-mail, informe seu
novo endereço de e-mail e em seguida clique no botão Atualizar Perfil.

08
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INSERINDO DESCRIÇÃO DO PERFIL
Outra opção do perfil é a Descrição, um texto sobre você, como se fosse um
minicurrículo. Para inserir uma descrição no seu perfil, siga o Passo 1 descrito na
seção Atualizando o e-mail.

01 No formulário de edição do perfil, localize o campo Descrição. Clique no
espaço do texto e insira-o.

02 Após terminar, clique no botão Atualizar perfil.

INSERINDO A FOTO DE PERFIL
Como demonstrado, você tem a opção de inserir uma foto de perfil. Para isso,
siga o Passo 1 da seção Atualizando o E-mail.

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

02 Clique no botão localizado acima da palavra Arquivos.

2°

09
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03 Na tela que surgirá, clique na opção Enviar um arquivo.

LEMBRE-SE!
O AVA é uma plataforma à qual todo o
corpo acadêmico da UNICATÓLICA e
usuários de outras instituições têm acesso.
Por isso, cuidado ao escolher a sua foto.

ALGUMAS DICAS:
- Escolha uma foto sua: nada de colocar famosos, animais, paisagens etc.;
- A foto deve ser nítida: verificar se não está 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 nem 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.

04 Em seguida, clique no botão Escolher arquivo para localizar a foto no seu
computador.

05 Após escolher o arquivo, clique no botão Enviar este arquivo.

MEUS CURSOS
Os cursos em que você está inscrito ficam agrupados no menu e na página
Meus cursos. Para visualizar, coloque o ponteiro do mouse em cima do menu Meus
cursos.

10
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O CURSO
O Curso é a sala de aula virtual, espaço destinado para que você, o(a)
professor(a), publique conteúdos e orientações de estudo com a proposição de
diferentes atividades acadêmicas utilizando os recursos que o AVA oferece.
Quando você recebe seu curso, o seu ambiente é semelhante à imagem abaixo:
1°

4°

5°
2°

01 Administração: o bloco Administração permite que você realize várias
funções que mudam, dependendo do contexto.
• Notas: espaço destinado para postagem das notas das atividades;
• Em Mudar papel para, você consegue mudar o seu papel de professor para
aluno, dessa forma visualizará sua sala da forma exata que vai aparecer para o seu
aluno.

02 Notícias e Avisos: espaço destinado para envio de mensagem para os
alunos.
11
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Sobre a disciplina: espaço destinado para postagem de informações referentes
à disciplina, tais como Programa da disciplina e o Plano de ensino.

03 Tópico “aula 01”: a parte central do curso é destinada à postagem e
criação de recursos. Por padrão, ele é dividido em 20 aulas, onde podem ser criados
fóruns, tarefas, questionários, wiki, chats, entre diversos recursos.

04 Professor(a): bloco de apresentação do professor, composta por e-mail,
Skype, Lattes e mensagem.
• Permite que o professor/tutor visualize o último acesso do aluno;
• Possibilita, ainda, que ele envie mensagem individual e coletiva.

05 Turma: permite visualizar os participantes inscritos no curso.

BLOCO ADMINISTRAÇÃO “NOTAS”

1°

No bloco
Administração,
clique em Notas.

Aviso Importante!!
As notas referentes à atividade Tarefa devem ser
postadas na própria tarefa, você deve acessar
este espaço para fazer a postagem das notas
quando os tipos de atividade forem fóruns e wikis.

Clique no
lápis laranja.

2°

Atribua uma nota e, em Avaliação,
atribua o feedback sobre atividade
de cada aluno.

4°
Clique em Salvar.
12
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BLOCO TURMA (ALUNOS)
1°

Clique em Alunos.

2°

Selecione o aluno a quem você deseja
enviar mensagem. Caso seja mais de um
aluno, role até o final da página e clique
em Mostrar todos os xx (número total de
alunos matriculados, que varia de acordo
com a turma).

Digite a mensagem
direcionada para o aluno
ou para o grupo de
alunos selecionados.

4°

Clique em Enviar mensagem e
aguarde um pouco até que a mesma
seja enviada.

INSERINDO ATIVIDADES
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
13

CEAD UNICATÓLICA - Todos os direitos reservados.

Manual do Professor

no ambiente. Diferenciam-se dos recursos por contarem com a participação tanto do
professor, que disponibiliza as atividades, quanto do aluno, que deverá desenvolvêlas. Para adicionar uma das atividades disponíveis, ative a edição e clique no tópico
desejado.
A seguir detalharemos as principais atividades disponíveis no AVA UNICATÓLICA.
Clique no botão verde ativar edição, localizado na parte superior do curso, depois
localize a aula na qual você deseja criar atividade clicando em Adicionar uma
atividade ou recurso.

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 - utilizar uma sala de chat é bastante diferente dos
fóruns assíncronos.
1° Na janela para adicionar uma atividade ou recurso, selecione a opção Chat
e clique em Adicionar.

14
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01
02

Nome desta sala: Insira o nome do chat que será visto pelos alunos.
Descrição: Coloque as instruções da atividade e os procedimentos para
participar dela.

03

Data informativa do próximo chat.

04

Repetir sessões: Defina a frequência de
repetição do chat.
Salvar as sessões encerradas: Informe
por quanto tempo os participantes irão ter
acesso à conversa.
Todos podem ver as sessões encerradas:
Informe se os participantes terão acesso à
conversa.

Restringir acesso

06

07
08

05

• Surgirá então uma data. Certifique-se
de que o campo em frente à palavra Data
está selecionado com a opção de. Em
seguida informe a data e a hora;
• Surgirá uma nova data. Modifique
o campo em frente à palavra Data,
selecionando a opção até. Em seguida
informe a data e a hora 23h55min.

15
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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. As mensagens podem ser estruturadas de forma hierárquica, apresentando
os assuntos ou tópicos em destaque.
Lembre-se!
O Fórum de notícias e avisos é destinado APENAS à publicação
de notícias e avisos sobre o curso. Jamais se deve publicar
quaisquer materiais do curso no Fórum de notícias.

Os fóruns podem ter as seguintes características:
• Uma única discussão simples: Formato mais utilizado no AVA FCRS. Neste
formato, as discussões serão baseadas em um tema específico e as respostas serão
apresentadas no formato de árvore.
• Fórum geral: fórum aberto onde todos os participantes podem iniciar um novo
tópico de discussão quando quiserem.
• Cada usuário inicia apenas UM NOVO tópico: cada participante pode abrir
apenas um novo tópico de discussão, mas todos podem responder livremente às
mensagens. Pode ser usado em atividades em que cada participante apresenta um
tema a ser discutido e atua como moderador da discussão deste tema.
• Fórum P e R (Pergunta e Resposta): permite que você elabore questionamentos
no fórum para discussão. O participante somente consegue visualizar as respostas
dos outros participantes depois que postar a sua própria resposta.
1° Na janela para adicionar uma atividade ou recurso, selecione a opção
Fórum e clique em Adicionar.

16
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01
02

03
• Nome do fórum: Insira o nome do fórum que será visto pelos alunos;
• Descrição: Oriente seus alunos sobre os objetivos da atividade e como devem
proceder para a sua realização;
• Tipo de fórum: Selecione qual o tipo de fórum que deseja utilizar.

Restringir acesso

05

06
07

04

• Surgirá então uma data. Certifique-se
de que o campo em frente à palavra Data
está selecionado com a opção de. Em
seguida informe a data e a hora;
• Surgirá uma nova data. Modifique
o campo em frente à palavra Data,
selecionando a opção até. Em seguida
informe a data e a hora 23h55min.

Para finalizar, clique no botão Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar.

QUESTIONÁRIO
O Questionário permite ao professor criar e configurar simulados online, cujas
questões incluem múltipla escolha, verdadeiro ou falso, associação e outros tipos de
pergunta. Cada questionário será composto de um conjunto de questões de qualquer
tipo. Ele oferece um grande número de configurações incluindo número de tentativas,
17
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limite de tempo, valores pontuados de acordo com pesos atribuídos pelo professor,
feedback imediato ou não, acesso restrito pelo navegador, por um local físico e/ou
por uma senha etc. Além disso, essa atividade pode ter correções automáticas e você
pode optar por fornecer feedback específico.
Na janela para adicionar uma atividade ou recurso, selecione a opção
Questionário e clique em Adicionar.

01

02

03

• Nome do questionário: Insira o nome do questionário que será visto pelos
alunos.
• Introdução: Oriente seus alunos sobre os objetivos da atividade e como
devem proceder para a sua realização.
• Abrir o questionário: Indica a data a partir da qual o questionário estará
disponível. Caso opte por deixá-lo sempre disponível, deixe a caixa Ativar desabilitada.
• Encerrar questionário: Indica a data a partir da qual o questionário estará
disponível. Caso opte por deixá-lo sempre disponível, deixe a caixa Ativar desabilitada.
• Limite de tempo: Quando ativado, o aluno deverá responder ao questionário
dentro do intervalo de tempo determinado. Se desabilitado, o tempo é livre.

18
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04

• Tentativas permitidas: Defina a quantidade de tentativas
permitidas para cada aluno.

05

• Método de avaliação: Quando são permitidas diversas
tentativas de resposta ao questionário, podem ser
configurados quatro modos diversos de cálculo da nota
final.
• Nota mais alta: A nota final é a nota mais alta obtida nas
diversas tentativas;
• Média dos resultados: A nota final é a média entre as
notas de todas as tentativas;
• Primeira nota: Apenas os resultados da primeira tentativa
são considerados.
• Última nota: Apenas o resultado da última tentativa é
considerado.

06

07
Nova página: Nessa opção é possível escolher quantas perguntas
por página o questionário apresentará. Quando os questionários
são longos, faz sentido dividi-los em várias páginas, limitando-se o
número de perguntas por página.
Método de navegação: Quando a navegação sequencial está
habilitada, os alunos são obrigados a responder o questionário na
ordem e não podem retornar às páginas anteriores nem passar
adiante.

08

09
• Misturar entre as questões: Toda vez que o aluno iniciar o questionário, as perguntas serão
misturadas aleatoriamente. Isto somente se aplica às perguntas que têm partes múltiplas,
tais como perguntas de múltipla escolha ou perguntas de associação. Para perguntas de
múltipla escolha, a ordem das respostas é misturada somente quando esta opção estiver em
Sim;
• Como se comportam as questões: Nesta opção podemos determinar como o aluno
fará a submissão do questionário. Por exemplo, você pode querer que os alunos deem uma
resposta para todas as questões e depois submetam o questionário inteiro, antes de ser
avaliado ou receber qualquer feedback. Esse é o modo Feedback adiado. Alternativamente,
você pode querer que seus alunos submetam cada questão à medida que eles avançam
para receber feedback imediato, e se eles não acertarem de primeira, tenham outra chance
por uma pontuação menor. Esse é o modo Interativo com múltiplas tentativas.

19
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10

Opções de revisão: Estas opções controlam quais informações o aluno
visualizará quando for rever uma tentativa de resposta no questionário ou verificar o
relatório do questionário.
Seguem as quatro opções:
•

Durante a tentativa: é relevante para alguns comportamentos como interativo

com múltiplas tentativas, que pode mostrar o feedback durante a tentativa.
•

Após a tentativa: aplica-se aos primeiros 2 minutos após clicar em Enviar

tudo e terminar;
•

Mais tarde, enquanto ainda estiver aberto: aplica-se após a submissão e

antes da data de encerramento do questionário;
•

Depois do fechamento do questionário: aplica-se após a data de

encerramento. Se o questionário não tem uma data de encerramento, a revisão nunca
ocorrerá.
11

12
13

O Feedback geral é um texto mostrado para o estudante depois que ele terminou
uma tentativa de responder ao questionário. O texto que é mostrado pode depender
da nota que o estudante obteve.

20
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Por exemplo, se você entrou com:
Limite de notas: 100%

Feedback: Muito Bom

Limite de notas: 40%

Feedback: Por favor estude outra vez o trabalho
desta semana

...
Limite de notas: 0%

Assim, estudantes com avaliação entre 100% e 40% irão ver a mensagem Muito
Bom, e estudantes com avaliação entre 39.99% e 0% irão ver a outra mensagem. Isto
é, os limites de notas definem intervalos de notas, e cada mensagem de feedback
global é mostrada de acordo com o intervalo.
Os intervalos de notas podem ser especificados tanto em percentagem, por
exemplo “31.41%”, ou em um número, por exemplo “7”. Se o seu questionário vale 10,
um limite de notas de 7 significa 7 em 10 ou melhor.
Para finalizar, clique no botão Salvar e mostrar.

EDITANDO O QUESTIONÁRIO
Após preencher Criar o questionário, clique no ícone do questionário que foi
criado no seu tópico do curso. Em seguida, cliquem em. Editar questionário.

Após clicar em Editar questionário,
você verá uma tela de edição para que
as questões do questionário sejam
adicionadas.

01

21
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02
03
Nota máxima: Aqui, você atribui a nota máxima do questionário;
Adicionar: Para incluir uma nova questão.
Adicionar uma pergunta aleatória: Quando uma pergunta aleatória é
adicionada, isso resulta em uma questão escolhida aleatoriamente a partir da categoria
do questionário [padrão ou alguma outra categoria criada por você]. Consequentemente,
diferentes alunos poderão receber uma seleção diferente de perguntas, e quando um
questionário permite várias tentativas, em cada uma delas é possível haver uma nova
seleção de perguntas.

ADICIONANDO PERGUNTAS AO QUESTIONÁRIO
Ao clicar no botão Adicionar uma nova questão, surgirá uma janela com
algumas opções de questões.
As perguntas de Associação exigem que o respondente associe corretamente
uma lista de nomes ou declarações (perguntas) com outra lista de nomes ou declarações
(respostas). Cada resposta certa corresponde a uma única questão. Cada questão
subordinada tem o mesmo peso no cálculo
final do valor da questão. Para adicionar uma questão, selecione a opção
Associação na caixa de menu dos tipos de questão e depois clique no botão Adicionar.
Categoria: Escolha a categoria na qual deseja inserir a questão. Por exemplo,
caso escolha a categoria Curso, a questão estará disponível para ser utilizada em
outros questionários do curso;
01

02

03
04

05

06
22
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•

Nome da pergunta: Insira um título para a sua pergunta. Atenção! Não digite

a pergunta neste campo, apenas o nome dela, por exemplo: questão 01.
•

Texto da questão: Escreva o texto da questão, o qual será apresentado aos

estudantes. Lembre-se de ser claro e objetivo.
•

Marcação padrão: Total de pontos padrão dessa questão. Automaticamente

preenchido com o valor 1.
•

Feedback Geral: Neste campo você poderá digitar um feedback que será o

mesmo para todos os alunos que receberão a mensagem após enviar a tentativa. Uma
sugestão é utilizá-lo para dar mais informações ao aluno sobre o conteúdo abordado,
links complementares etc.
•

Embaralhar: Se habilitado, as opções da questão serão misturadas

aleatoriamente.
Questão 1: Insira a questão (item).
Resposta: Informe a resposta.

07

08

Feedback combinado:
Nesses campos de feedback,
é possível encaminhar
mensagens para os alunos em
relação ao que acertaram ou
não na questão.

09

Após concluir, clique no botão
Salvar mudanças.

ADICIONANDO PERGUNTAS AO QUESTIONÁRIO
Ao clicar no botão Adicionar uma nova questão, surgirá uma janela com
algumas opções de questões.
• Questão Ensaio
As perguntas do tipo Ensaio permitem criar questões subjetivas nas quais,
baseando-se em uma pergunta (que pode incluir uma imagem), o estudante escreve
23
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uma resposta de um ou dois parágrafos. Não será atribuída avaliação à pergunta
de ensaio até que ela seja comentada por um professor. A nota será atribuída
manualmente, com o uso de caracteres especiais que são substituídos por valores
para cada aluno quando o questionário é feito.
Para adicionar essa questão, selecione a opção Ensaio na caixa de menu dos
tipos de questão e depois clique no botão Adicionar.
01

02

03
04

05

• Categoria: Escolha a categoria na qual deseja inserir a questão. Por exemplo,

caso escolha a categoria Curso, a questão estará disponível para ser utilizada em
outros questionários do curso;
• Nome

da pergunta: Insira um título para a sua pergunta. Atenção! Não digite

a pergunta neste campo, apenas o nome dela, por exemplo: questão 01.
•

Texto da questão: Escreva o texto da questão, o qual será apresentado aos

estudantes. Lembre-se de ser claro e objetivo.
•

Marcação padrão: Total de pontos padrão dessa questão. Automaticamente

preenchido com o valor 1.
•

Feedback Geral: Neste campo você poderá digitar um feedback que será o

mesmo para todos os alunos que receberão a mensagem após enviar a tentativa. Uma
sugestão é utilizá-lo para dar mais informações ao aluno sobre o conteúdo abordado,
links complementares etc.

06

07

08
09
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• Formato de resposta: Este campo determina o formato de edição da resposta.
É possível optar por HTML (com ou sem seletor de arquivos) ou texto simples (com
ou sem fonte monoespaçada).
• Exigir texto: Informe se será obrigatória ou não a inserção de texto pelo aluno.
• Tamanho da caixa de entrada: Informe o tamanho padrão da caixa de entrada
de texto da resposta.
• Permitir anexos: Informe se o aluno poderá enviar anexos.
Após concluir, clique no botão Salvar mudanças.

QUESTÃO MÚLTIPLA ESCOLHA
As perguntas do tipo Múltipla escolha permitem criar questões objetivas, ou
seja, perguntas (que podem incluir uma imagem) para as quais o aluno escolhe
respostas múltiplas. Existem dois tipos de questões de múltipla escolha - uma resposta
e múltiplas respostas.
Para adicionar essa questão, selecione a opção Múltipla escolha na caixa de
menu dos tipos de questão e depois clique no botão Adicionar.
01

02

03
04

05

06

07

• Categoria: Escolha a categoria na qual deseja inserir a questão. Por exemplo,
caso escolha a categoria Curso, a questão estará disponível para ser utilizada em
outros questionários do curso.
• Nome da pergunta: Insira um título para a sua pergunta. Atenção! Não digite
a pergunta neste campo, apenas o nome dela, por exemplo: questão 01.
• Texto da questão: Escreva o texto da questão, o qual será apresentado aos
estudantes. Lembre-se de ser claro e objetivo.
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• Marcação padrão: Total de pontos padrão dessa questão. Automaticamente
preenchido com o valor 1.
• Feedback Geral: Neste campo você poderá digitar um feedback que será o
mesmo para todos os alunos que receberão a mensagem após enviar a tentativa.
• Uma ou múltiplas respostas: Informe se haverá uma ou várias opções
corretas.
• Misturar as opções: Se selecionado, as opções da questão serão misturadas
aleatoriamente.
• Numerar as escolhas: Informe como as escolhas serão numeradas.

08
09

10

Escolha: Nos campos Escolha 1, Escolha 2, Escolha 3 etc. você deverá
inserir as respostas corretas, incorretas e parcialmente corretas.
Nota: Insira a nota da escolha. ATENÇÃO: Se a questão possui apenas uma
opção correta, você deverá informar uma escolha com nota 100%. Caso contrário, a
porcentagem deverá ser dividida pela quantidade de opções corretas, por exemplo,
50% no caso de duas respostas corretas.
Feedback: Escreva um texto de feedback que será apresentado aos estudantes
que selecionarem essa escolha.
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Feedback combinado: Nesses campos de feedback, é possível encaminhar
mensagens para os alunos em relação ao que acertaram ou não na questão.
Após concluir, clique no botão Salvar mudanças.

QUESTÃO VERDADEIRO/FALSO
As perguntas do tipo Resposta curta permitem criar questões objetivas nas
quais, baseando-se em uma pergunta (que pode incluir uma imagem) o estudante
escreve uma resposta de um ou dois parágrafos. Não será atribuída avaliação a
pergunta de ensaio até que ela seja comentada por um professor e com nota atribuída
manualmente, com o uso de caracteres especiais que são substituídos por valores
para cada aluno quando o questionário é feito.
Para adicionar essa questão, selecione a opção Verdadeiro/Falso na caixa de
menu dos tipos de questão e depois clique no botão Adicionar.
01

02

03
04

05

06

• Categoria: Escolha a categoria na qual deseja inserir a questão. Por exemplo,
caso escolha a categoria Curso, a questão estará disponível para ser utilizada em
outros questionários do curso;
• Nome da pergunta: Insira um título para a sua pergunta. Atenção! Não digite
a pergunta neste campo, apenas o nome dela, por exemplo: questão 01.
• Texto da questão: Escreva o texto da questão, o qual será apresentado aos
estudantes. Lembre-se de ser claro e objetivo.
• Marcação padrão: Total de pontos padrão dessa questão. Automaticamente
preenchido com o valor 1.
• Feedback Geral: Neste campo você poderá digitar um feedback que será o
27
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mesmo para todos os alunos que receberão a mensagem após enviar a tentativa.
• Resposta certa: Se a opção Sim, a caixa precisa corresponder for
selecionada, então você pode ter resultados diferentes para “Palavra” (primeira letra
em caixa alta, maiúscula) ou “palavra “ (caixa baixa, minúscula). Caso contrário, isso
não será considerado.

• Feedback para opção verdadeiro: Neste campo você poderá digitar um
feedback que será mostrado para todos os alunos que acertarem a resposta.
• Feedback para opção falso: Neste campo você poderá digitar um feedback
que será mostrado para todos os alunos que errarem a resposta.
Após concluir, clique no botão Salvar mudanças.

TAREFA
A atividade Tarefa permite criar um espaço para que o professor receba e avalie
tarefas dos alunos. Os alunos podem apresentar qualquer conteúdo digital (arquivos),
como documentos de texto, planilhas eletrônicas, imagens ou áudio e videoclipes.
Alternativamente ou adicionalmente, a atribuição pode exigir dos estudantes a
digitação do conteúdo diretamente no editor de texto. Além disso, os estudantes podem
submeter trabalhos, individualmente ou como membro de um grupo. Ao analisar os
trabalhos, os professores podem deixar comentários de feedback e fazer upload de
arquivos, como documentos com comentários. Na janela para adicionar uma atividade
ou recurso (figura 45, p. 26), selecione a opção Tarefa e clique em Adicionar.
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01

02

03

• Nome da tarefa: Insira um título para a sua pergunta;
• Descrição: Oriente seus alunos sobre os objetivos da atividade e como devem
proceder para a sua realização;
• Arquivos adicionais: Insira aqui o material base para o desenvolvimento da
atividade (Ex.: artigos, textos e etc.).

Na seção Disponibilidade definimos as datas em que a tarefa deve ser enviada.

04
05

06

• Permitir envios a partir de: Informe a data inicial em que os estudantes
poderão enviar a tarefa. Caso habilitado, os estudantes não terão disponibilidade para
enviar antes dessa data. Caso desabilitado, eles poderão enviar a partir do momento
em que a tarefa for criada.
• Data de entrega: Informe a data final até quando os estudantes poderão
enviar a tarefa. Se envios atrasados são permitidos, qualquer envio depois dessa
dada é marcado como atrasado. Para impedir envios após uma determinada data,
definir a data limite para envio da tarefa.
• Data limite: Se habilitado, a tarefa não aceitará envios após a data escolhida
sem prorrogação. Para impedir envios atrasados, configure a data limite com a mesma
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data da Data de entrega.

07

08

09

Tipos de envio: Selecione o tipo de tarefa a ser criado. Por padrão, o tipo
Envio de arquivos é selecionado, o que permite que os estudantes façam uploads
de documentos que contêm a resposta da tarefa. O tipo Texto on-line permite que o
estudante digite a resposta no próprio ambiente. Além disso, pode-se criar uma tarefa
off-line que não necessita de envio de arquivo, tampouco de digitação de texto pelos
estudantes. O objetivo da tarefa off-line é avaliar tarefas que foram realizadas na sala
de aula, por exemplo.
Número máximo de arquivos enviados: Se o tipo de envio de arquivo estiver
habilitado, esse será o número máximo de arquivos que cada aluno poderá submeter.
Tamanho máximo da tarefa: Se o tipo de envio de arquivo estiver habilitado,
esse será o tamanho máximo dos arquivos enviados por cada aluno.

10
11

12

• Tipo: Determine qual escala de notas irá usar. Selecione a opção Ponto.
• Máximo de pontos: Nota máxima para a atividade. Utilize a escala de 0-100
(A nota 8,5 equivale a 85).
• Método de avaliação: Escolha o método avançado de classificação desejado.
Há 3 opções: método simples de avaliação, guia de avaliação e rubrica.
Para finalizar, clique no botão Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar.
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AVALIANDO TAREFA “ENVIO DE ARQUIVOS”
Caso você tenha escolhido uma tarefa
Envio de arquivos e queira ver e/ou
avaliar os envios dos alunos, clique no
link da tarefa presente nos tópicos do
curso. Você será direcionado a uma
página que conterá as informações da
tarefa, como mostra a figura ao lado.

01

Clique no link Ver/Avaliar
todos os envios. Em seguida,
você será direcionado para
a página de avaliação das
tarefas.

02

ATRIBUINDO “NOTA” A TAREFA
Perceba que nessa página há informações sobre a tarefa de todos os alunos
inscritos no curso:

Status: mostra o status atual da tarefa;
Nota: link para atribuir a nota do aluno.
Editar: opções da tarefa
Última modificação (envio): última modificação realizada no arquivo da tarefa.
Envio de arquivo: arquivo enviado pelo aluno.
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Você pode baixar os arquivos enviados
individualmente ou todos de uma vez. Para
isso, clique no link Fazer o download de
todas as tarefas enviadas, localizado no
bloco Administração de tarefas, no lado
esquerdo da tela.

03

ATRIBUINDO “NOTA” À TAREFA
Clique em “editar” depois “nota”.

04

05

• Nota: Atribua uma nota à atividade do
aluno;
• Comentário de feedback: Faça um
comentário sobre o trabalho do aluno;
Arquivo de feedback: Anexe o trabalho
corrigido;
• Notificar alunos: por padrão fica marcado
como sim.

06

07
08

Clique em Salvar e exibir o próximo que virá o próximo aluno da ordem
alfabética. Ao final, clique em Salvar mudança.

WIKI
A atividade Wiki é uma ferramenta interativa de construção de uma base de
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conhecimento. Funciona de maneira assíncrona e possibilita a construção coletiva de
diferentes tipos de textos, por vários autores. Os participantes se tornam responsáveis
pela manutenção da Wiki.
Atenção!
A Wiki não permite a edição simultânea, ou seja,
somente um usuário por vez pode editá-la.

01

Lembre-se!
Para usar a funcionalidade de grupo, entre em
contato com a Coordenação de Educação a
Distância pelo e-mail:
cead@unicatolicaquixada.edu.br ou pelo telefone:
(88) 3412-6701.

02

03
04

Nome do wiki: Insira um título para a sua pergunta;
Descrição da wiki: Oriente seus alunos sobre os objetivos da atividade e como
devem proceder para a sua realização;
Modo wiki: Determine qual o tipo de wiki será trabalhada, individual, em que
cada aluno desenvolve sua atividade separadamente, ou colaborativa, na qual os
alunos são distribuídos em grupos.
Nome da primeira página: Título da primeira página da wiki, ex.: wiki 01.

05

06

• Formato padrão: Esta configuração determina
o formato padrão usando quando está editando
páginas wiki (Padrão: HTML);
• Forçar formato: marque a caixinha.

07
08

• Surgirá então uma data. Certifique-se de que o
campo em frente à palavra Data está selecionado
com a opção de. Em seguida informe a data e a
hora.
• Surgirá uma nova data. Modifique o campo em
frente à palavra Data, selecionando a opção até.
Em seguida informe a data e a hora 23h55min.

Para finalizar, clique no botão Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar.
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ACESSANDO A WIKI
01

02

03

04

05

06

Filtro para selecionar um aluno
ou um grupo específico.

• Visualizar: Permite a visualização geral da wiki;
• Editar: Campo que o aluno irá desenvolver sua atividade;
• Comentários: Permite que você comente atividade do aluno;
• Histórico: Permite a verificar o histórico de publicação do aluno;
• Arquivos: Local destinado para disponibilização de arquivos.

INSERINDO RECURSOS
Recursos não são considerados atividades. Eles podem ser uma imagem, uma
página web, um vídeo, um texto, ou seja, são materiais que o aluno precisa para
estudo. De maneira geral, quase tudo pode ser colocado no Moodle como recurso.
Todos os recursos são identificados por um Nome (Título do recurso) e por uma
descrição (ou sumário). A seguir detalharemos as principais atividades disponíveis
no AVA UNICATÓLICA. Clique no botão verde ativar edição, localizado na parte
superior do curso, depois localize a aula em que você deseja criar atividade clicando
em Adicionar uma atividade ou recurso.
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ARQUIVO
O módulo de Arquivo permite que um professor disponibilize um arquivo aos
estudantes. Sempre que possível, o arquivo será exibido na interface do curso; caso
contrário, os alunos serão solicitados a fazer o download. O arquivo pode incluir arquivos
de suporte, por exemplo uma página HTML pode incorporar imagens ou objetos Flash.
Note que os alunos precisam ter o software adequado em seus computadores a fim de
abrir o arquivo. Recomendamos que os arquivos sejam postados em formato PDF.
Fazendo upload de arquivos
O upload de arquivo pode ser feito de duas formas.
1. MÉTODO CLICAR, SEGURAR E ARRASTAR
Nesse método você deverá localizar o arquivo em seu computador com a página
do curso minimizada. Após localizar o arquivo, clique, segure e arraste para a pagina
do curso soltando em um dos tópicos, como se tivesse fazendo o upload de arquivo
para um e-mail.

2. ADICIONAR RECURSO ARQUIVO
Algumas vezes, devido à baixa velocidade da internet, o recurso que permite
clicar, segurar e arrastar fica indisponível. Nesse momento, deve-se optar pelo método
de Adicionar o recurso Arquivo.
Na janela para adicionar uma atividade ou recurso, selecione a opção Arquivo
e clique em Adicionar.
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01

• Nome: Insira o nome do
arquivo que será visto pelos
alunos.
•
Descrição:
Descreva
resumidamente o que o aluno
encontrará nessa página.

02

03

Nesse método você deverá localizar o arquivo em seu computador com a
página do curso minimizada. Após localizar o arquivo, clique, segure e arraste e solte
o arquivo na caixinha, como se tivesse fazendo o upload de arquivo para um e-mail.

04

05

06

07

• Exibir: Esta definição, juntamente com o tipo de arquivo, determina como este
é exibido, caso o navegador permita incorporação. As opções podem incluir:
• Automático: A melhor opção de exibição para o tipo de arquivo é selecionado
automaticamente;
Embed: O arquivo é exibido dentro da página;
Nova janela: O arquivo será aberto em outra janela;
Forçar download: O usuário é solicitado a baixar o arquivo;
Abrir: o arquivo é exibido sozinho na janela do navegador;
Em pop-up: O arquivo é exibido em uma nova janela do navegador, sem menus
ou uma barra de endereços.
• Mostrar tamanho: Exibe o tamanho do arquivo;
• Mostrar tipo: Exibe o tipo do arquivo;
• Exibir a descrição dos cursos: Exibe a descrição dos arquivos no curso.
Para finalizar, clique no botão Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar.
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PASTA
O recurso Pasta permite ao professor exibir um número de arquivos relacionados
dentro de uma pasta única, reduzindo a rolagem na página do curso. A pasta zipada
pode ser carregada e descompactada para exibição, ou uma pasta vazia pode ser
criada e arquivos serem enviados para ela.

01

• Nome: Insira o nome
da pasta que será vista
pelos alunos.
• Descrição: Descreva
resumidamente o que
o aluno encontrará
nesta pasta.

02

03

Nesse método você deverá localizar o arquivo em seu computador com a
página do curso minimizada. Após localizar o arquivo, clique, segure e arraste e solte
o arquivo na pasta, como se tivesse fazendo o upload de arquivo para um e-mail.
Para finalizar, clique no botão Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar.

PÁGINA
O recurso Página possibilita a criação de um hipertexto, ou seja, é possível
inserir texto, incorporar links a sites ou arquivos e imagens.
01

02

03

• Nome: Insira o nome da página que será
vista pelos alunos.
• Descrição: Descreva resumidamente o que
o aluno encontrará nessa página.
• Conteúdo: Digite o texto que será mostrado
na página. Lembre-se de que é possível
adicionar link, imagens e vídeos.
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Para finalizar, clique no botão Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar.

RÓTULO
Um Rótulo permite que texto e imagens possam ser inseridos no meio dos links
de atividades na página do curso. Rótulos podem ser utilizados:
• Para separar uma lista de atividades com uma cabeçalho ou uma imagem;
• Para exibir um som incorporado ou vídeo diretamente na página do curso;
• Para adicionar uma descrição breve a uma seção de um curso.

Para finalizar, clique no botão Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar.

URL
O módulo de URL permite que um professor forneça um link como um recurso
do curso. Esse link será adicionado diretamente em um tópico.
01

02

03

04

• Nome: Insira o nome da página que será
vista pelos alunos.
• Descrição: Descreva resumidamente o
que o aluno encontrará nessa página;
• URL externa: Cole aqui o link que você
deseja disponibilizar para os alunos, (Ex.:
vídeos, artigos, reportagem e etc.);
• Aparência: Esta definição, juntamente
com o tipo de arquivo URL, determina
como a URL será exibida, caso o
navegador permita incorporação.

Para finalizar, clique no botão Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar.
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BLOCO DE INTERAÇÃO COM ALUNOS

1°
Fórum de Notícias e Avisos:
neste espaço os tutores devem
fazer a comunicação geral sobre a
disciplina: (Ex.: Início de uma nova
aula, atividade perto de ser finalizada
e para incentiva a participação dos
alunos nas atividades e nos fóruns.

Coloque o assunto da mensagem.

2°

4° Digite a mensagem que será
destinada para todos os alunos da
disciplina.

Clique em Acrescentar
um novo tópico.

5°
Marque a caixinha
de enviar e-mail em
seguida.
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BLOCO DE INTERAÇÃO COM ALUNOS

1°
Fórum de Boas-Vindas é destinado
para o primeiro contato entre os
professores/tutores e alunos. É de
suma importância que todos se
apresentem e interajam ente si.

Clique em Responder.

Digite sua mensagem.

4°
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BLOCO DE INTERAÇÃO COM ALUNOS

1°
Fórum Geral: Dúvidas
e Acompanhamento de
Rendimentos: os alunos
poderão tirar dúvidas
com o tutor sobre os
conteúdos estudados.

BLOCO DA EQUIPE DOCENTE

No bloco Equipe docente os alunos terão acesso aos dados do professor formador e
tutores, tais como e-mail, Skype e lattes e ao espaço de contato por mensagem.
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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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01

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;
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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.
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