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-Acessar e identificar a disciplina on-line no portal acadêmico;

-Clicar no @sala de aula virtual para assim acessar o AVA
(Ambiente Virtual de Aprendizagem);

-Escolher a disciplina para acesso dos conteúdos, avaliações e
ferramentas disponíveis (no AVA possui o indicativo "DOL" antes do
nome da disciplina).

 
 

Você consegue acesso ao AVA através do portal e aplicativo (Blackboard).

-Navegar pelo ambiente da disciplina de forma contínua;

Atenção, aluno você possui autonomia sobre seu acesso,
mas reforçamos que é importante acompanhar as

Webaulas e calendário das avaliações! 

-Identificar as funções de todas as ferramentas disponíveis
para aprendizagem.

Não consegue visualizar? Fala com a Tutoria para mais informações.

Compreender todas as ferramentas do (AVA):

Conhecer a(s) disciplina(s) on-line (dol) a cursar no semestre:

Você sabia que através do "Fale com o tutor" você pode se comunicar 
com o tutor on-line da sua disciplina? 

As dúvidas de conteúdo devem ser direcionadas para essa ferramenta.



AV1: o sistema soma e divide por 5 as AOL's: 

AV2: colegiada;

-Verificar prazos limite de envio das avaliações;
-Estudar os conteúdos e realizar os envios de acordo com as
orientações.

Identificar as avaliações on-line no calendário acadêmico dol:

Ao acessar o "Boletim de notas" no
AVA você consegue verificar de

modo detalhado.

Com exceção da disciplina on-line Empreendedorismo, pois possui uma outra
composição de notas!

Realizar leituras para escrita acadêmica: 

- Pesquisar em fontes científicas como livros e artigos (Google
Acadêmico, por exemplo);

- Utilizar citação e referências segundo as normas da ABNT;

- Conhecer o conceito de similaridade/plágio acadêmico;

- Verificar no AVA a rubrica com critérios de avaliação para
composição da nota da contextualizada.

Assim você vai compreender melhor os critérios avaliativos da
Atividade Contextualizada.

AV1: AOL1 + AOL2+ AOL3+AOL4+AOL5
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AV1 no AVA          1ª avaliação no portal 
AV2 no AVA        2ª avaliação no portal

-Acessar o "Boletim de notas" no ambiente virtual da
disciplina, observando a nota da AV1 e AV2 para cálculo
da média final: 

-Verificar a correspondência das notas no portal
acadêmico: 

 

A tutoria dispõe de atendimento presencial, nossa sala fica
no térreo antes da recepção das coordenações. 

Segue nosso horário de atendimento presencial e contatos
de whatsApp: 

Manhã 07h - 11h45 / Tarde 13h - 17h30 / Noite 18h - 21h45
 

Chegou a hora de verificar suas notas!

Fiquei com dúvidas, e agora?

Caso 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.

Genielli: 83 98822-8493      Julianna: 83 99827-6165

Layse: 83 98839-2753          Thiago: 83 98824-1076

   Tutoria DOL Tutoria DOL Tutoria DOL presencial:presencial:presencial:

Média final: AV1 + AV2
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