GUIA DO ALUNO EaD

CONHECENDO A SALA
DE AULA VIRTUAL
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Olá, acadêmicos!
O objetivo deste GUIA é apresentar a sua Sala de Aula Virtual (AVA).
Todos os cursos da Faculdade de Tecnologia AEROTD,
na modalidade de Educação a Distância (EaD), fazem uso desta sala de aula
acessando os conteúdos de cada disciplina a ser estudada, as atividades de
aprendizagem e as ferramentas destinadas à interação com o professor,
com o tutor, com os colegas, com a monitoria, com a equipe pedagógica e
administrativa e os demais envolvidos.
Leia com atenção as instruções deste guia e, em caso de dúvidas,
entre em contato conosco!

Estamos com você!
Núcleo de Educação a Distância (NEaD)

1. CONHECENDO A SALA DE AULA VIRTUAL
A sala de aula virtual é o local onde você tem acesso ao conteúdo da disciplina,
às atividades avaliativas, aos guias (normas) da instituição, às ferramentas de
comunicação para facilitar a sua autoaprendizagem, bem como possibilita que você
converse com o professor-tutor, com o monitor e com os colegas do curso.
A sala de aula virtual é a grande propulsora da difusão do conhecimento e da
democratização do saber e pode ser acessada a qualquer hora e de todo lugar do
mundo, desde que você tenha conexão com a internet.
Cada disciplina corresponde a uma sala de aula virtual.
Antes de navegar na sala de aula virtual é fundamental que você atualize o seu
perfil pessoal para que o professor-tutor, o monitor e os seus colegas possam lhe
conhecer.
Para isso, siga as instruções:
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1.1 PERFIL DO(A) ACADÊMICO(A):
O perfil é a identidade do(a) acadêmico(a), pois é através dele que se passa a
conhecer os colegas de turma, conhece um pouco mais sobre cada um dos seus
colegas de estudo, gerando um sentimento de unidade na turma.
Além disso, o perfil dá senso de pertencimento, o qual implica na cooperação
entre os participantes da turma.
Ao atualizar o perfil é necessário inserir uma foto, preferencialmente, de rosto
bem visível para causar proximidade e estabelecer um laço de amizade com os
colegas do curso. Assim, quando se envia ou recebe uma mensagem a alguém, sabese que está ligada àquela pessoa, às suas vivências e experiências.
Para fazer seu perfil observe os passos a seguir:
PASSO 1 – Clique no seu nome (canto superior direito da página) e, em seguida, no
PERFIL:

PASSO 2 – Depois que clicar no perfil, abre a página abaixo. Então, clique em
MODIFICAR PERFIL:
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PASSO 3 – Confira os seus dados:
a) Nome,
b) Sobrenome,
c) Endereço de e-mail.
No campo MOSTRAR ENDEREÇO DE E-MAIL, mantenha assinalada a opção “Apenas
os participantes do curso podem ver o meu endereço de e-mail”.
Depois, digite:
a) Cidade/Município que você mora,
b) selecione o País (BRASIL), e
c) selecione a zona de Fuso Horário (fuso horário do servidor):

PASSO 4 – Depois, faça uma breve DESCRIÇÃO sobre você para que todos possam
lhe conhecer. Exemplo: de onde você é; qual sua profissão; seu estado civil; sua idade;
quais suas expectativas em relação ao curso escolhido; e outras informações que
achar pertinentes.
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PASSO 5 – Na sequência, insira sua foto (preferencialmente, de rosto) em IMAGEM
DO USUÁRIO. Para isso, clique na seta azul, conforme mostrado. Em seguida digite o
seu nome no campo DESCRIÇÃO DA IMAGEM:

PASSO 6 – Ao clicar na SETA AZUL, aparece a tela, abaixo. Clique em ESCOLHER
ARQUIVO e selecione uma foto do seu arquivo pessoal que esteja no seu computador.
Digite o seu nome e depois SALVAR COMO. Por último, clique em ENVIAR ESTE
ARQUIVO para carregar a sua foto:

PASSO 7 – Após a sua foto carregar, clique em ATUALIZAR PERFIL:
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PASSO 8 – Observe que depois de clicar em ATUALIZAR PERFIL, você é direcionado
para a página, abaixo, e no canto superior direito já pode visualizar a sua foto:

Concluiu os passos e personalizou o seu perfil, agora sim, podemos percorrer
cada componente da sua sala de aula virtual, no AVA.

1.2. SALA DE AULA VIRTUAL DA DISCIPLINA
A sala de aula virtual é um ambiente que, por intermédio das ferramentas e
funcionalidades tecnológicas, visa fornecer as condições necessárias para que o aluno
possa desenvolver uma aprendizagem com qualidade, de forma colaborativa e
desenvolva integração com o professor-tutor e entre os participantes da mesma turma
do seu curso. A seguir se apresentam os passos para acessar seu curso e disciplina:
PASSO 1 – Para visualizar a sala de aula virtual de cada disciplina do seu curso, clique
no link PAINEL e aparecerá a tela abaixo:
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PASSO 2 – Depois clique em MEUS CURSOS e escolha a disciplina que deseja ter
acesso. Em seguida clique no “Resumo dos Cursos”.

Nos cursos superiores em EaD da Faculdade de Tecnologia AEROTD, a sala de
aula virtual de cada disciplina é estruturada da seguinte maneira:

Vale destacar a conceituação de alguns termos adotados pela faculdade para
compreender a sala de aula virtual:
 Material didático: é a forma escrita em que se socializa o conhecimento, bem como
se faz orientação acerca do processo de aprendizagem, cuja função principal é
garantir o desenvolvimento do conteúdo básico indispensável ao estudo da
disciplina, com o intuito de abrir oportunidades de reflexão-ação-reflexão pelos
alunos. É também chamado de livro-texto ou apostila.
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 Vídeo aulas: é um recurso audiovisual produzido para atingir objetivos específicos
de aprendizagem, onde o professor conteudista ou o professor-tutor grava o
conteúdo da disciplina por meio da associação de elementos visuais, sonoros e
interativos visando transmitir, de forma eficiente, uma mensagem. É um instrumento
que auxilia o aluno no aprofundamento dos conteúdos da disciplina.
 Web conferência: é uma ferramenta de comunicação em tempo real (online), que
permite interações por voz, texto (chat) e vídeo simultaneamente. Cada disciplina,
de acordo com sua carga-horária, terá uma quantidade “X” de encontros entre o
professor-tutor e a turma da sua disciplina, via web conferência, com a finalidade de
aprofundar os assuntos estudados, apresentar resumos dos conteúdos e sanar
dúvidas.
 Midiateca: é um espaço destinado ao acervo digital, onde são disponibilizados
materiais complementares e de apoio à disciplina, tais como artigos científicos,
vídeos, textos, documentos, dentre outros.

2. ACESSANDO A DISCIPLINA
PASSO 1 - Para acessar cada componente da disciplina, clique em cima do ícone.
Em BOAS VINDAS há a mensagem escrita e assinada pelo professor-tutor.
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PASSO 2 – Em CURRÍCULO DO PROFESSOR-TUTOR há a foto, o resumo do
Curriculum Vitae e o link para acesso ao currículo lattes do professor-tutor:

PASSO 3 – Em PERÍODO DE REALIZAÇÃO há a data de início e de fim da disciplina:

PASSO 4 – Em OBJETIVOS DA DISCIPLINA há os propósitos a serem alcançados
com a disciplina e as unidades de estudo:

9

PASSO 5 – Em DOCUMENTOS ACADÊMICOS há a matriz curricular, o regulamento
do curso, o calendário acadêmico, o diagrama do curso e o cronograma de aulas:

PASSO 6 – Em MATERIAL DIDÁTICO é disponibilizado o livro didático da disciplina:

PASSO 7 – Em VÍDEO-AULAS é apresentada a gravação do professor conteudista ou
do professor-tutor abordando os tópicos do conteúdo programático da disciplina:
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PASSO 8 – Em WEB CONFERÊNCIA são mostradas as datas, os horários e o link
para acesso à aula online com o professor-tutor da disciplina:

PASSO 9 – Em COMUNICAÇÃO há um Quadro de Avisos, onde são publicadas
informações importantes sobre os eventos do curso e da instituição.
No Fórum de Dúvidas da Disciplina é onde se pode sanar as dúvidas com o
professor-tutor. e
No Fórum de Reclamações e Sugestões é onde se tem a possibilidade de deixar
uma mensagem a todos os usuários da sala da disciplina pleiteando, elogiando ou
propondo melhoria em algo:
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PASSO 10 – Em AVALIAÇÕES constam a Instrução Normativa de Avaliação das
Disciplinas em EaD; as atividades Obrigatória e Complementar; a Prova Final da
Disciplina; e um link para consultar as suas notas na disciplina.

PASSO 11 – Em MIDIATECA há um acervo digital para leitura complementar, tais
como Plano Instrucional da Disciplina, Guias do, dentre outros. Na Midiateca também
está disponível o link de acesso direto a Biblioteca da Faculdade:

PRONTO!
Agora que você conhece a sala de aula virtual é hora de aprender a manusear
as ferramentas síncronas e assíncronas do AVA e navegar nos componentes de cada
disciplina.
LEMBRE-SE!
Sempre que precisar de ajuda, entre em contato com a monitoria!
Desejamos um ótimo aproveitamento no curso e bons estudos!

Sandra Mazutti
Coordenadora do Núcleo de Educação a Distância (NEaD)
sandra@aerotd.com.br
(48) 3223-5110
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