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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. 

Clique no campo AVA 
para obter acesso a 
tela inicial.

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

Legenda

INFORMAÇÕES

MANUAIS

NOTÍCIAS

EVENTOS

SUPORTE

http://ead.unicatolicaquixada.edu.br/
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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:

02
 Após o login, em seu primeiro acesso ao AVA, o sistema solicitará a troca 

de senha. Siga as instruções apresentadas:

Alunos Novatos (primeiro acesso)
Usuário: Matricula. 
Senha inicial: ead123.

Clique aqui

01

01

02

03

01  Senha atual: ead123;

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

03  Nova senha (novamente): repita a 
nova senha.
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RECUPERAÇÃO DE SENHA 

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.

Clique aqui

01

02

Menu de notificação
Menu de mensagens do AVA

 Gaveta de navegação Controles tamanho de textos do AVA  

Alto contraste  
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CABEÇALHO 

No cabeçalho você encontrará informações institucionais, sobre os botões de 
notificações e de mensagens, bem como a gaveta de navegação e o menu do usuário. 

Notificações: Notificará as 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 em uma maneira que permite a 
localização das páginas de forma rápida. Ela está dividida da seguinte maneira: 

 Link para a página inicial; 
 Agrupa serviços relacionados ao usuário. Nele encontramos 

as opções resumo dos cursos, usuários online, último emblemas, calendário e 
próximos eventos;

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

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

 Lista de cursos/disciplinas que você está inscrito.

Suporte ao AVA
(Assistente Virtual) 
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MENU DO USÚARIO  

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.

CABEÇALHO 

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.

PERFIL 

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

Você pode atualizar em dois locais, são eles:
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ATUALIZANDO O SEU PERFIL

Ao clicar no card “Atualize seu perfil” ou na seta do seu perfil – “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.

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

01

02
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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 os passos descritos na 
seção atualizando o perfil, localize o campo de texto Descrição, clique no espaço 
do texto e insira-o.

Vejam!

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.

01

02
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Para inserir uma imagem, clique no botão localizado acima da palavra 
Arquivos.

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.

01

02

03

04
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OBS:

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.

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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MINHAS DISCIPLINAS

As disciplinas em que você está matriculado ficam agrupados na gaveta de 
navegação “minhas disciplinas”, conforme imagem a seguir.

Ao clicar em uma das suas disciplinas, você verá as telas de navegação, que 
está disponível para você dentro da disciplina, por padrão são elas:

• Participantes: integrantes da disciplina / curso; 
• Emblemas: badges criados para a disciplina / curso; 
• Competências: competências que o aluno irá ad-
  quirir com a disciplina / curso; 
• Notas: quadro de todas as notas das atividades da 
  disciplina, provas e médias.
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Notícias e Avisos: Espaço destinado para informes das disciplinas;(toda 
informação que o tutor e/ou professor inserir neste campo, o aluno(a) receberá 
também em seu e-mail, por isso a importância mantê-los sempre atualizados no 
perfil)
Fórum de Boas-vindas: Aba para interação sobre o que o aluno(a), espera da 
disciplina. Ou seja, sua apresentação e perspectiva;
Fórum Geral: Dúvidas e acompanhamento de rendimento: Este espaço é 
destinado para o aluno(a), que deseja compartilhar suas dúvidas com a turma 
(professor, tutor e colegas de sala) de forma geral.

Equipe docente/alunos: Bloco de apresentação da 
equipe docente, composto por foto, e-mail, link para 
o lattes e mensagem, por meio dos quais o aluno, 
pode entrar em contato com o professor/tutor. Para 
visualizar clique na foto.

OBS: Quando a “bolinha” indicar verde, que o tutor, 
professor e os colegas estão online no AVA naquele 
momento. Quando indicar vermelho, quer dizer que 
estão Offline.
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BLOCO DE NOTAS

Para acessar o relatório de notas das atividades da disciplina no AVA, você 
deve ir no campo notas ao lado esquerdo da gaveta de navegação, conforme imagem 
abaixo. Para acessar as notas da média das APs e as frequências que são importadas 
para o RM (portal institucional), vá no campo notas ao lado direito, abaixo do bloco de 
alunos cadastrado na disciplina. Veja na imagem abaixo.

Exemplo

Nesse campo de notas da gaveta de navegação acima, você encontra a 
pontuação das, prova, TED’s e atividades da disciplina, de forma individual em cada 
campo do relatório do usuário.

OBS: Na imagem 2, você observa que tem um campo destacado em vermelho 
relatório geral, este campo, ao clicar você consegue visualizar as notas das disciplinas 
que você se encontra matriculado.

Veja exemplo!

01

02
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02

01

No campo Notas/frequência, você 
conseguirá acompanhar o resultado da 
média integral de cada AP. (lembrando que 
cada disciplina suas médias são compostas 
por atividades e pontos “extra” - veremos 
mais a frente). Como também, você 
conseguirá visualizar sua frequência.
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GUIAS DE ESTUDOS / METODOLOGIA DAS DISCIPLINAS

Este bloco, é o bloco na qual os alunos deverão ter acesso com bastante 
ATENÇÃO no decorrer de todo o semestre.

1. O que é o guia de estudos?
 O guia de estudo como o próprio nome já descreve, é um guia que serve como 

roteiro para o aluno que explanará toda a metodologia da disciplina, desde sua carga 
horária, dia em que a disciplina está ofertada, quem será o professor, tutor, quando 
inicia e finaliza as atividade e como ocorrerá a aprovação do aluno

2. Onde encontro o guia de estudo no AVA? 

 

3. Partes mais importante do guia de estudos?
 Não existe uma parte do guia mais importante, existe partes do guia em que o 

aluno(a) acessará mais. Quais são?
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OBS: Quanto ao sistema de avaliações, datas de encontros e metodologia, 
alterna de disciplina para disciplina, as imagens são apenas exemplos ilustrativo. 
Conforme descrito nas imagens acima.
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MODELOS DE ATIVIDADES

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.

TAREFA
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.

QUESTIONÁRIO
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.

OBS: Na configuração do questionário, o professor poderá atribuir um tempo 
para desenvolver as questões, como por exemplo quando as provas são online.

WIKI
 A atividade Wiki é uma ferramenta interativa de construção de uma base de 

conhecimento. Funciona de maneira assíncrona e possibilita a construção coletiva 
de diferentes tipos de textos, por vários autores (grupos). Os participantes se tornam 
responsáveis pela manutenção do Wiki.



UNICATÓLICA - Todos os direitos reservados.

Manual do Aluno

22

COMO PARTICIPAR DO FÓRUM?
 Quando o professor disponibiliza uma atividade tipo fórum. O aluno deve se 

atentar as condições impostas pelo professor. Geralmente, o as configurações são: 
Pelo menos dois comentários (a postagem inicial, respondendo à indagação, e 
interaja com o tutor e os colegas pelo menos mais uma vez).

Dica: Não realize as postagens todas no mesmo dia. Participe do fórum pelo 
menos em dois dias diferentes. Assim, o seu colega poderá apresentar a opinião a 
respeito da sua postagem. Não esqueça de citar a fonte pesquisada, quando decidir 
citá-la em suas considerações.

Adicionando comentário:

Clique em responder e realize seu comentário inicial.

01

Clique na atividade

02

03
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Após clicar em responder realize seu comentário e clique na opção enviar. Caso 
queira adicionar outras opções, como: negritos, links de sites, imagens, vídeos, clique 
em avançado, poste o que deseja e em seguida, Veja a tela da opção avançado.

COMO ADICIONAR TAREFAS?

Clique na atividade que desejas realizar o envio.

Toda atividade modelo tarefa, tem um arquivo nos parâmetros de envio. Baixe o 
arquivo, salve em seu computado e/ou Smartphone e descreva o que se pede dentro 
do arquivo. Veja! 

ATENÇÃO: Renomeie o arquivo para SeuNome_A1_RLE. Ex.: Se seu nome é 
Maria Pereira Lima: MariaPereiraLima_A1_RLE.docx.

04

01

02
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Após realizar o download do arquivo e transcrever sua atividade. Abaixo contém 
uma tela. Clique na opção adicionar arquivos. Aparecerá a tela seguinte.

Em seguida, irá aparecer a tela para adicionar o arquivo. Clique em escolher 
arquivo e vá na pasta que salvou e selecione o arquivo desejado. O próximo passo 
será você clicar em enviar este arquivo. Veja!

 

 Depois, clique em salvar mudanças...Pronto, sua tarefa foi enviada para 
avaliação, conforme imagens abaixo.

03
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OBS: Caso tenha salvo um arquivo indesejado por engano, exclua o mesmo e 
substitua o arquivo. Lembrando que você só poderá realizar essa alteração enquanto 
a atividade estiver dentro do prazo de envio, caso contrário, você não poderá mais 
substituir o arquivo. Exceto se o tutor autorizar.

Para substituir, clique em: editar envio. 

Existe uma outra opção para enviar o arquivo. Com o (botão esquerdo 
do mouse), arraste o arquivo para dentro da caixa de envio e 

em seguida clique em salvar mudanças. 

01 02

03

Depois com o botão direito 
do mouse você clica em cima 
do arquivo e em seguida na 
opção excluir. Aparecerá 
uma mensagem, cliquem em 
OK. Pronto, agora só realizar 
o mesmo processo de anexar 
o arquivo novamente.

Botão direito do mouse.
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COMO REALIZAR O QUESTIONÁRIO?

 O questionário é uma plataforma na qual o aluno desenvolve as resoluções de 
atividades através de questões objetivas e subjetivas. Vejam!

Atentem-se sempre para data e 
hora de início e encerramento do 
questionário

Quando o questionário tem tempo 
determinado aparecerá neste 
campo

Para iniciar, 
clique no botão

Leiam as 
instruções e em 

seguida clique em 
iniciar tentativa

01

02

03
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Ao ir respondendo as questões disponibilizadas na página, para resolver as de-
mais, clique em próxima página, conforme a imagem acima, ou no número da questão 
disponibilizado também ao lado direito da tela, em: navegação do questionário.

OBS: Caso não queira resolver aquela questão disponibilizada no momento, 
para não perder tempo, você pode para a próxima questão e depois voltar na questão 
que você não realizou. Ressalto, sempre fique atento ao tempo nos questionários que 
precisa ser resolvido em um intervalo de tempo. Geralmente, são as provas. 

ATENÇÃO:
Quando deixa de responder uma questão a tela de navegação mostra. Veja na 

imagem abaixo.

Observe que a questão de número 
2 está diferente das demais, pois 
está questão não foi resolvida. Ou 

seja, marcada alguma opção dentre 
as disponíveis.

     E para encerrar, cliquem finalizar tarefa
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Observe que na tela final, mostra que a questão não foi respondida, você pode 
retomar à tentativa e em seguida enviar tudo e terminar.

Logo ao finalizar a revisão, poderá ver as questões que acertou ou não, como 
também o resultado final.
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Prezados(as)! O AVA é uma ferramenta completa, então o aluno(a), pode-se 
beneficiar para adquirir conhecimento. Não existem dificuldades, temos toda uma 
equipe de suporte como mencionados acima, como também uma excelente equipe 
pedagógica, caso queira aprovar nas disciplinas é só ficar ligado nos avisos do AVA. 
Como por exemplo os próximos eventos que mostra todas as atividades que irão se 
encerrar.


