
SEMESTRE 2021.1 

Acesso
@AMBIENTE VIRTUAL



Acesso ao portal acadêmico



Para o primeiro acesso, esquecimento de senha 
ou alterar senha 



Ao clicar, acesso ao ambiente virtual
da (s) disciplinas on-line e da

metodologia híbrida

Ao clicar, acesso a sala do Teams
da disciplina presencial



COMO ACESSAR O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM?



COMO ACESSAR O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 
ATRAVÉS DO APLICATIVO?

Matrícula e senha do portal acadêmico



COMO ACESSAR O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 
ATRAVÉS DO APLICATIVO?



AVA -  AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

Exemplo de disciplina com 
metodologia híbrida

Exemplo de disciplina DOL

ALUNO



Se a disciplina consta no portal acadêmico (quadro de horários): você deve abrir chamado de "Não acesso
ao AVA". 

Se a disciplina não consta no portal acadêmico (quadro de horários): você deve incluir a disciplina através
de chamado ou procurar a coordenação de curso.

Se ao clicar no @ambiente virtual, aparecer alguma das situações enumeradas:

Você deve verificar:

 

VERIFICANDO O ACESSO DA DISCIPLINA DOL NO
 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

ALUNO



 CHAMADO ATRAVÉS DO PORTAL ACADÊMICO

É importante verificar se aparece na
tela o "Pop-ups bloqueados". Você deve
permitir como indicado nas setas.



COMO REALIZAR ABERTURA DE CHAMADO ATRAVÉS DO PORTAL ACADÊMICO?



Você pode anexar o print da tela que 
demonstra a falta de acesso ao AVA.

COMO REALIZAR ABERTURA DE CHAMADO ATRAVÉS DO PORTAL ACADÊMICO?

Neste espaço você cita que está sem acesso ao ambiente
virtual de aprendizagem da disciplina indicada acima. 

Tipo de solicitação:
"Disciplina on-line - Dol"

Será um chamado 
por disciplina, seja ela
Dol ou híbrida (Hbd).

Nome da disciplina on-line (Dol) ou híbrida (Hbd) na qual está sem acesso.



http://dol.sereduc.com/



 

 

Entre em contato com a TUTORIA DOL JP

e tire sua dúvida sobre seu acesso e

todas as ferramentas do

 @ambiente virtual. 

cinthia.claudino@uninassau.edu.br / 99637-9288

genielli.santos@uninassau.edu.br / 98822-8493

layse.lira@uninassau.edu.br / 98839-2753

thiago.santos@uninassau.edu.br / 99887-3037


