TUTORIAL DE ACESSO AO AVA

5º AO 8º PERÍODO
Olá estudante,

Bem-vind@ a mais um semestre, este tutorial servirá de apoio para você se familiarizar com o seu
ambiente virtual de aprendizagem. Sendo assim, siga as seguintes orientações:
1º – Em seu navegador digite www.ceumaonline.com.br

2º - A direita da tela clique em AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

3º - Nesta tela, clique em GRADUAÇÃO EAD

4º - Clique em “5º ao 8º período” para os cursos de gestão e “1º ao 6º período” para os cursos
de Licenciatura.

5º - Digite seu CPD e CPF para acessar sua disciplina

6º - Clique em sua DISCIPLINA

Nos botões da esquerda da tela, você encontrará os seguintes itens:
•

SEÇÕES DE CURSO, você terá acesso aos itens fóruns, unidades e atividades avaliativas

• Botão PARTICIPANTES, você terá acesso a lista de participantes de sua disciplina, é possível
também enviar mensagem para algum colega e seu tutor online, clique no nome dele,
posteriormente em mensagens e envie.

Em NOTAS - Neste item você visualizará suas notas referente as atividades avaliativas e prova
regimental e substitutiva e por fim sua média final.

Em CALENDÁRIO neste item você terá acesso ao calendário de sua disciplina

•

No botão ARQUIVOS PRIVADOS - você poderá guardar seus documentos no

ambiente virtual de aprendizagem, olha que legal, basta anexar seus arquivos.

Neste item CONHEÇA A DISCIPLINA aqui você terá acesso a apresentação geral de sua disciplina.

•

•

No item FÓRUM e CHAT, você terá acesso ao fórum de apresentação, onde você encontrará a

apresentação de seu tutor online e você também poderá se apresentar. No fórum de
discussão, leia a proposta solicitada e para responder digite sua resposta e clique em
RESPONDER. Lembre-se, se quiser comentar sobre a resposta de algum colega ou até
mesmo de seu tutor, basta clicar na resposta dele e responder, pronto você já interagiu
com os demais.
CHAT -Refere-se a reuniões on-line com o objetivo de tirar dúvidas sobre as atividades
avaliativas e sobre os conteúdos da disciplina.

Nos itens UNIDADES, você encontrará os seguintes itens:
•
•

Título da unidade
Explore – Refere-se a apresentação da unidade com orientações de como realizar seu

percurso de aprendizagem a partir das dos materiais de estudo como livro, videoaulas,
dentre outros.
•
•

•
•

Livro – Refere-se a indicação do livro referente a unidade
Materiais de estudo – são as aulas relacionadas aos recursos de competências e objetos de
conhecimento da unidade. Além das aulas você poderá encontrar alguns materiais
complementares.
Revisando – Refere-se a síntese da unidade.
Saiba Mais – Refere-se a uma indicação complementar.

Item ATIVIDADES AVALIATIVAS, aqui você terá acesso as atividades 1 e 2 (questionário e/ou discursiva)
com seus respectivos prazos.

Você terá acesso aos Links úteis, conforme abaixo:
TUTORIAIS – aqui você visualizará vídeos autoexplicativos que lhe auxiliarão.
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PLANO DE ENSINO – Você terá acesso ao instrumento norteador do planejamento, com informações
sobre a ementa da disciplinas, perfil, recursos de competências, objetos de aprendizagem, bibliografias
entre outros.

ORIENTAÇÕES AO ALUNO – Neste item contém instrumentos que lhe auxiliarão, tais como, manuais,
tutoriais, resoluções, entre outros.

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES - Aqui Você terá acesso as datas de suas avaliações, para visualizar

clique em sua turma e período e selecione seu curso, e você poderá baixar seu cronograma.

FALE COM O TUTOR – Aqui você poderá enviar uma mensagem para seu tutor, em caso de dúvidas

referente ao seu material, clique no ícone, depois digite sua mensagem e envie ao tutor e aguarde
a resposta.

SUPORTE - Este item é para relatar sua dificuldade de acesso e dúvidas em geral, ao clicar, você
será direcionado a uma segunda tela onde deverá preencher todos esses dados e ao final enviar a
sua mensagem e aguardar um feedback.

Bons estudos!!!

