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Acesso ao Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA)
Para acessar o nosso Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem você pode utilizar o
navegador de internet de sua preferência.
Existem dois caminhos para acessar o AVEA, vamos conhecer eles agora.


Acesse o site www.ifms.edu.br e no banner



Acesse diretamente o site http://etec.ifms.edu.br/

Entra efetivamente no curso insira seu os números do seu CPF no campo “Username” (Nome
de Usuário) e sua senha no campo “Password” (Senha) e clique no botão Login

Inicialmente todas as senhas são os números do CPF digitados sem os pontos e o traço.
Ex: 98578545812
Após o seu primeiro login será solicitado a troca de senha.
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Acesso ao curso
Após realizar o login você precisa clicar no nome do seu curso.

Localize a sua turma e ano e clique novamente.

Localize o módulo e clique no módulo em que você está matriculado
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Acesso aos Módulos
O curso é composto por módulos e cada módulo contém 02 ou mais disciplinas.

Durante a semana você encontrará atividades a serem realizadas em todas as disciplinas do
módulo.
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Acesso as disciplinas
Trilha de Aprendizagem
A Trilha de Aprendizagem contém um conjunto de interfaces elaboradas com o objetivo de
serem complementares entre si.
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Fórum de noticias

Este é um fórum onde os professores divulgam novidades e avisos a todos os estudantes do
curso.
Para visualizar o conteúdo basta clicar no tópico.

Arquivos da disciplina

Neste local ficam todos os arquivos postados pelo professor.
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Calendário

Nesta interface você pode acessar a agenda do curso e consultar as datas e prazos de entrega
de atividades e ainda tem a possibilidade de organizar o seu plano de estudos.

Questionários

Nesta interface você pode acessar todos os questionários do curso. Estas atividades são
realizadas online e tem agendamento semanal.

Fóruns

Esta é uma das interfaces de comunicação assíncrona utilizada em nosso AVEA.


Assíncrona você pergunta ou comenta algo mas a resposta não é recebida logo em
seguida.

Aqui é o momento de cooperar, dialogar, tirar dúvidas e interagir com os colegas do curso.
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Notas

Neste local você vai ter acesso a todas as notas das atividades já corridas.

Frequências

Aqui você pode acompanha a sua frequência no curso.
Obs.: Um dos critérios para aprovação é de 75% de frequência nos encontros presenciais.

Fale com o professor

Neste local você pode entrar em contato com o professor da disciplina.
Digite a sua dúvida e clique em “Enviar mensagem”
OBS:somente o professor tem acesso a sua dúvida.

Utilizando o Fórum
No curso existem dois fóruns principais.
O
é o meio de comunicação do professor com a turma, todos os
recados importantes estarão nele. O aluno não consegue escrever neste fórum.
O
turma.

é o lugar adequado para ser lançadas as dúvidas e discussões da

Para você realizar uma postagem clique no “fórum de dúvidas”.
Caso desejar abrir um novo tópico basta clicar no bota “ Acrescentar um novo tópico de
discussão”.
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Preencha todos os campos assinalados com *
Após digitar suas dúvidas ou comentários sobre o fórum proposto basta clicar no botão

Caso tenha digitado algo errado ou desejar modificar ou mesmo excluir a sua postagem no
fórum você tem 30 minutos após o envio da mensagem para editar ou deletar a sua
mensagem, basta acessar o tópico recem criado e escolher uma das açoes.

Você pode interagir com os colegas de curso respondendo e complementando as postagens
nos fóruns, uma maneira simples de realizar esta ação é entrar no tópico e clicar no botão
“Responder”.
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Aulas
O curso está dividido por aulas que ocorrem durante a semana sempre iniciando na segundafeira e finalizando no domingo.

Chat

O chat, em inglês, significa bate-papo e diferentemente do fórum, o chat é uma atividade de
comunicação síncrona. Ou seja, é uma conversa, que ocorre em tempo real.
O professor irá agendar um chat por semana para tirar dúvidas sobre o conteúdo e a sua
participação é muito importante.
No dia e hora agendado você pode realizar o acesso, clicando no Chat e logo depois em
“Clique aqui para entrar no chat agora”
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Para enviar mensagens e intergir com o professor e colegas basta digitar no campo e clicar em
“Enviar”.

Mensagens
Você pode enviar mensagem a todos os participantes do curso (alunos, tutor e professores)
este é o nosso canal de comunicação.
OBS: Não utilize o e-mail, todos os contatos precisam ser realizados diretamente pelo
Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem.

Quando você receber uma mensagem será exibido um pop-up para ler ela basta clicar em (Ir
para mensagens).
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Tipos de Atividades Online
Atividade Online (AO) (Questionário)
Esta é uma atividade a ser desenvolvida durante a semana.
Acesse o questionário clicando no nome correspondente.

Na próxima tela clique em

Ateção, pois você só tem uma tentativa para responder o quentionário.
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Atividade Online (AO) (Envio de Arquivos)

Nesta atividade você deve enviar um arquivo para correção.

1. Clique na atividade e logo depois clique no botão “Enviar um arquivo”

2. Na próxima tela clique em “Escolha um arquivo”

3. Logo depois, na janela do File picker depois clique em “Escolher arqquivo”

13

4. Localize o arquivo no seu computador e clique 2x nele.Depois clique em “Selecionar
um arquivo”

5. Para finalizar clique em “Enviar este arquivo”
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6. Nesta tela de confirmação clique em continar

Conhecendo um pouco mais
Participantes

Neste local você tem acesso a todos os participantes do curso e pode enviar mensagens para
cada aluno, professor e tutor do curso.
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Perfil (Modificar)
Aqui você pode completar todos os dados do seu perfil.
Aproveite e deixe a sua apresentação bem completa, insira a sua foto pois, estas informações
completam e definem você como aluno. (Todos os campos com * são obrigatórios)
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Considerações Finais
Alguns procedimentos são importantes, para o seu sucesso na conclusão do curso:
Na Educação a Distância você faz o seu tempo de estudo, porém recomendamos que
dedique pelo menos duas (02) horas por dia, para leitura do conteúdo on-line e realização
das atividades, durante a semana.
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