




AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM - AVA

MOMENTO PRESENCIAL COM OS ALUNOS

BEM-VINDOS!



A instituição utiliza uma excelente ferramenta de Ambiente Virtual de Aprendizagem: os conteúdos de
alta qualidade desenvolvidos pela Sagah Educação e a plataforma Moodle(ou outra).

PARA ACESSAR O AVA

Ex.: Pelo site da faculdade, Portal do Aluno  (opção AVA).

Pode ser acessado também diretamente pelo endereço: www.ead.fucap.edu.br

Usuário: Código da matrícula

Senha 
inicial:

12345



http://ead.fucap.edu.br/

Seu Código da matrícula



Clique aqui para acessar a disciplina 
que você está matriculado (a).

Na aba “Painel” você acessa as disciplinas que está inscrito



Na aba calendário, você acompanha o dia dos encontros presenciais e o
andamento de suas atividades/ avaliações.



Apresentação da Disciplina

Para acessar os conteúdos da disciplina, basta clicar nestes tópicos



Conteúdo da Disciplina

Após clicar no bloco desejado, você consegue visualizar as unidades de aprendizagem.

Basta clicar na unidade de aprendizagem para acessar o 
conteúdo

Você consegue visualizar seu progresso no
bloco.



Conteúdo da Disciplina

Ao acessar a unidade de aprendizagem, você tem a apresentação da unidade. 

Através desta barra de tarefas
você irá explorar a trilha de
aprendizagem da unidade



Desafio

Neste conteúdo você será desafiado com uma situação-problema
da unidade de aprendizagem.



Infográfico

Para continuação, basta arrastar essa barra de rolagem na 
horizontal



Leitura do Livro Didático

Arraste essa barra

de rolagem para

baixo para abrir o

livro didático.

Clicando aqui dará

acesso ao conteúdo do

livro didático.



Dica do Professor

Acesse ao vídeo do professor como forma de

complementar seus estudos



Na Prática



Saiba +

Este item trás o material complementar das

unidades de aprendizagem, pode apresentar

artigos científicos, portais e obras publicadas.



Atividade 1: Questão Problema

Você irá clicar neste botão para iniciar o teste

Após responder o teste, você irá clicar em “Finalizar tentativa”

Neste campo você coloca sua resposta



Neste bloco você fará a Atividade 2

(Prova de 05 questões).

Aqui você fará sua segunda

atividade, sendo de questões

objetivas



Clicando aqui você irá fazer a atividade 3 (Questão discursiva)

A avaliação 4 será presencial no 4ºEncontro da disciplina

Atividades 3 e 4



Minhas Notas
Basta clicar na aba “Notas” para verificar suas notas.



(48) 98835-9085

secretariaead@fucap.edu.br


