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@ 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/
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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

 Disciplina on-line (DOL)

 Disciplinas com metodologia híbrida (Hbd)

Se você cursa alguma disciplina com metodologia híbrida, é importante verificar o pdf "AVA para 
 as disciplinas híbridas".



Em "Conteúdo da disciplina" você acessa todo material para estudo nas Unidades, realização de
todas as avaliações on-line, fale com o tutor, webAula, desafio colaborativo, pasta boas-vindas e as
ferramentas - "Meu Desempenho" e "Organize seus Estudos com a Sofia".

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

Menu superior

Menu lateral

Visualização de avisos 
enviados pelo tutor on-line.



Quais ícones do menu vou utilizar? 

Datas de encerramento dos
questionários e planejamento dos

estudos.

Visualização das notas de todas as
avaliações on-line.

Você acessa todo material para
estudo nas Unidades, realização de

todas as avaliações on-line, fale
com o tutor, webconferência,

desafio colaborativo, pasta boas-
vindas e as ferramentas - "Meu
Desempenho" e "Organize seus

Estudos com a Sofia".

Mais um acesso ao "Fale
com o tutor" e desafio

colaborativo.

Visualização das mensagens
 enviadas.



AOL1, AOL2, AOL3 e AOL4 _ Avaliações on-line questionários, onde a nota será visualizada automaticamente
após finalização.
AOL5 _ Avaliação on-line que necessita da correção do tutor on-line após o prazo que será indicado por aviso.
A média da AV1 vai sendo atualizada automaticamente a partir das publicações das notas.

Sobre o boletim de notas para as disciplinas on-line (dol)

*A composição de notas em Empreendedorismo é diferente das demais disciplinas on-line.



Sua disciplina on-line é composta por:
 

AV1: Todas as avaliações on-line:
AOL1, AOL2, AOL3, AOL4 e AOL5

AV2: Prova colegiada.

Média final: AV1 + AV2
                               2

Final: Caso o estudante não atinja a nota
determinada para aprovação, poderá
submeter-se à avaliação final  se atingir a
média final de no mínimo 4,0 e máximo 6,99.

Composição das notas na disciplina on-line para os
cursos presenciais 

SEMESTRE 2022.1

Apenas a disciplina on-line
Empreendedorismo é composta por:

 
AV1: Todas as avaliações on-line:

AOL1, AOL2, AOL3 e AOL4 

AV2 será a AOL5.

Média final: AV1 + AV2
                               2

Final: Caso o estudante não atinja a nota
determinada para aprovação, poderá
submeter-se à avaliação final  se atingir a
média final de no mínimo 4,0 e máximo 6,99.

*Para a AOL5 de Empreendedorismo, é importante verificar o Tutorial no AVA e mais informações
sobre o projeto. Reforçando que a AOL5 será correspondente a AV2.



Onde estão meus conteúdos para estudo?

Ao clicar na Unidade, os conteúdos estão disponibilizados para estudo "Material Didático Interativo" 
Como também o acesso da avaliação - questionário correspondente a unidade. 



A WebAula é um momento síncrono com o Professor (aula ao vivo/aula virtual) que acontece seguindo a  data
que será disponibilizada em avisos na disciplina.
Para acesso ao vivo, verifique o dia e horário indicados e acesse através da pasta "WebAula".
Ao clicar para acessar pela primeira vez, haverá um tutorial explicativo. 
Após o prazo de até 72h a aula e o material utilizado ficará disponível na pasta "WebAula" da sua disciplina
DOL no AVA.

 

 

Como acesso a aula virtual/WebAula na DOL?

Para acesso da aula virtual ao vivo, você deve acessar
a pasta "WebAula" e clicar no indicativo como mostra a

imagem de acordo com aviso previamente postado.

Verifique em "avisos" no AVA de sua disciplina o dia e horário correspondente da aula virtual. 
Qualquer alteração você receberá um novo aviso (com novos indicativos).

Insira seu nome e Instituição



Sobre a Tutoria DOL

Sobre a Tutoria: Há tutores na
Unidade, esses são os tutores
presenciais e para cada disciplina
DOL, você tem o acompanhamento
do Tutor on-line, este se apresenta
no AVA.

Tutores presenciais - quanto as
dúvidas de acesso e ferramentas do
AVA.

Tutor on-line: para cada disciplina
on-line você tem o acompanhamento
do tutor sobre as dúvidas de
conteúdos e outras informações da
disciplina cursada  através de "Fale
com o Tutor" no seu ambiente
virtual. A apresentação do seu
tutor(a) será em "Boas-vindas" no
AVA, intitulado "Apresentação do (a)
Tutor (a)".



Acesso para envio de dúvida através do
 "Fale com o tutor"

Qualquer uma das opções,
seja ela "Conteúdo da
disciplina" ou "Discussões" 
 você vai ser direcionado para
esta página. 
Clique em "Digite aqui seu
texto" e em seguida clique em
"Enviar".

Após realizada sua postagem,
o (a) tutor (a) on-line tem até
72h úteis para respondê-la.



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

Ao clicar na Unidade: 
material de estudo e

avaliação on-line
correspondente 

Atenção! Pois o envio é único.



 Atenção ao indicativo de mínimo de 30
linhas e máximo de 40 linhas. 

Após desenvolver o texto seguindo os
questionamentos e os critérios, utilize o

modelo para anexar seu
texto/resposta. Seguindo as indicações

do passo a passo.

Orientações de como enviar a Atividade Contextualizada

Ao visualizar o
exercício/texto,

construa sua
avaliação de acordo

com os critérios.

Verifique os critérios
de avaliação da
AOL5 de forma

detalhada ao clicar
em cada um deles. 

Clica "enviar" para finalizar.

"Inserir arquivos locais"

Atenção! Pois o envio é único.

Para realização da
avaliação, você deve

baixar o modelo. 

"Verificar o arquivo que foi anexado"



Pontuação dos critérios avaliativos da AOL 5 

Ao clicar em cada critério você pode visualizar de
forma detalhada como atingir a pontuação com
excelência em cada um deles. 
Sendo assim,  é preciso realizar a leitura dos critérios
e as questões da avaliação para produzir um texto
com excelência. Pois cada critério equivale até 2.5
pontos para compor a nota de 0 a 10 para a AOL 5
(Atividade Contextualizada).

 

Realize a leitura com atenção de cada critério disponível antes de enviar sua avaliação
on-line, pois é através deles que o tutor on-line corrige sua avaliação. 

*Para a AOL5 de Empreendedorismo, é importante verificar o Tutorial no AVA e mais
informações sobre o projeto. Lembrando que a AOL5 será correspondente a AV2.



Orientações de como enviar o desafio colaborativo

Realizar a leitura

do texto e os

questionamentos

da sua disciplina

on-line.

OBS.: 

O desafio colaborativo não será pontuado,
e sim, realizado como espaço de interação
com os colegas e o tutor on-line ao longo do
semestre. Contamos com sua participação
enriquecendo a discussão e interações para
aprendizagens mútuas.  

Digite aqui sua resposta de acordo

com o solicitado no texto.



Atenção ao calendário Acadêmico DOL 2022.1

ATENÇÃO AOS PRAZOS!
#não deixe para última hora 



 

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.

 
UNINASSAU  JOÃO PESSOA 


