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O que é disciplina com metodologia híbrida?
Disciplina onde o aluno assiste as aulas
presenciais do professor e acessa conteúdos
on-line, assim, desenvolve de forma
autônoma seu aprendizado no ambiente
virtual da disciplina.

 
E o acesso ao ambiente virtual?

O acesso ao AVA (Ambiente Virtual de
Aprendizagem) será para estudo dos conteúdos
através das Unidades e envio dos questionários

(ao clicar em cada Unidade, terá acesso ao
material para estudo e  aprendizagem, como

também o questionário correspondente).
 

Unidade 1 e 2 
(questionário com pontuação)

Unidade 3 e 4 
(fixação de conteúdo para aprendizagem)

Por onde vou assistir às aulas?
A aula da disciplina com metodologia híbrida
é através do Teams e/ou Sala de aula de
acordo com o quadro de horários do curso
(dia e horário).

Haverá aula no AVA ?
Não, a aula será no Teams. O indicativo que
há no seu quadro de horário sobre o híbrido é
para que você acesse o ambiente virtual da
disciplina Hbd e estude os conteúdos.

 
Onde posso acompanhar minha pontuação no

AVA?
Ao clicar em “Boletim de notas” você pode

acessar sua pontuação sobre o questionário da
Unidade 1 e Unidade 2.
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Se houver algum tipo de erro no questionário,

a quem devo procurar?
Deve verificar com o professor da disciplina,

caso confirme, ambos enviam como
notificação na pasta "Ser Melhor" no

ambiente virtual.
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Como será a composição das notas ?

AV1: possui pontuação de 0 a 10.

8,0    (calendário acadêmico 21.2)
1,0    (questionário da Unidade 1) *
1,0    (questionário da Unidade 2) *

*Disponibilizados no ambiente virtual, atenção
quanto ao prazo limite para envio*. 

AV2: prova colegiada seguindo o calendário
acadêmico 22.1  

Média final: AV1 + AV2
                               2
Final: Caso o estudante não atinja a nota
determinada para aprovação, poderá
submeter-se à avaliação final.

     
 

Há tutor on-line no ambiente virtual?
Não há acompanhamento de tutor on-line,

dúvidas sobre os conteúdos você deve
dialogar com o professor da disciplina em sala

de aula.
 

Para as dúvidas de acesso, ícones e
ferramentas do AVA busque atendimento da

Tutoria presencial.
 
 



Como acessar o ambiente virtual de aprendizagem 
através do portal acadêmico ?

@ Sala de Aula Virtual: acesso ao ambiente
virtual da (s) disciplina (s) com metodologia

híbrida e disciplinas on-line (Dol).

Sala Ser Digital (Teams): acesso a sala do
Teams da disciplina presencial, notável

mestre e/ou PHD compartilha.

Link para acesso ao 
Portal acadêmico, clique aqui: 

https://aluno.sereduc.com/

https://aluno.sereduc.com/
https://aluno.sereduc.com/
https://aluno.sereduc.com/
https://aluno.sereduc.com/


Como acessar o ambiente virtual de aprendizagem 
através do aplicativo "Blackboard" ?

Matrícula e senha do 
portal acadêmico



Como acessar o ambiente virtual de aprendizagem 
através do aplicativo "Blackboard" ?



Conhecendo o Ambiente Virtual de Aprendizagem  (AVA)

 Para acesso você deve clicar no nome da disciplina.

ALUNO

As disciplinas com metodologia híbrida possuem o indicativo "Hbd40".



No ícone "Conteúdo da disciplina" você acessa todo material para estudo nas Unidades, realização
dos questionários, Ser Melhor e as ferramentas - "Meu Desempenho" e "Organize seus Estudos com
a Sofia".

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

Menu superior



Acesso aos conteúdos das
Unidades, questionários, Ser

Melhor e as ferramentas - "Meu
Desempenho" e "Organize seus

Estudos com a Sofia".

Quais ícones do menu vou utilizar? 

Datas de encerramento dos
questionários e planejamento dos

estudos.

Visualização da pontuação dos
questionários (Unidade 1 e 2).



Unidade 1 e Unidade 2, possuem pontuação máxima de até um 1,0 ponto para cada questionário. 
As Unidades 3 e 4, possuem questionários para exercício de aprendizagem, sem pontuação. 

AV1: 8,0 (prova elaborada pelo docente) + 2,0 (Questionários da Unidade 1 e 2), 
AV2: colegiada.

Sobre o boletim de notas para as disciplinas híbridas



Onde estão meus conteúdos para estudo?

Ao clicar na Unidade, o material didático, os
conteúdos estão disponibilizados para estudo .



Indicativo do "Ser Melhor" no ambiente virtual de aprendizagem 
das disciplinas com metodologia híbrida.



As questões 
vão surgir neste espaço.

Clique para visualizar 
seu questionário.

OBS: caso não tenha finalizado o
questionário completamente ou queira
fazer uma verificação em outro
momento, clique em “Salvar e fechar”.
Após realizado, deve clicar em
“Enviar”.

Orientações de como enviar seu questionário:

As questões serão visualizadas 
neste espaço.

Reforçando que apenas nas
Unidades 1 e 2 os questionários
serão pontuados. Atenção! Pois o envio é único.



Atenção ao prazo!



 

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

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

thiago.santos@uninassau.edu.br / 98824-1076

 

 

Entre em contato com a tutoria  

e tire suas dúvidas sobre a

usabilidade do ambiente virtual.
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