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AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

AVA

O AVA é o ambiente na internet no qual o aluno acessa todo o conteúdo
pedagógico do curso. É o local de armazenamento digital de conteúdos
e o espaço de interação entre a EAD UNIJORGE e seus alunos por meio de chats,
fóruns de discussões, relatórios de desempenho e outras ferramentas .

COMO ACESSAR O AVA
O acesso ao AVA deve ser feito através do Portal do Aluno, no endereço:
http://portal.unijorge. edu.br/ava/ utilizando login e senha individual.

OS DADOS PARA ACESSO
DO ALUNO MATRÍCULADO SÃO:
LOGIN: CPF
SENHA: dd/mm/aaaa
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TELA INICIAL DO EPIC

EPIC

EPIC
Epic é o Ambiente Virtual de Aprendizagem usado pela Rede Ilumno para
permitir às suas Instituições de Ensino Superior a entrega de excelente educação
a distância através de uma ferramenta inovadora que combina design,
tecnologia e a experiência do usuário.
A tela inicial do Epic é dividida em 4 áreas: (1) Minhas Disciplinas, (2) Menu
de funcionalidades, (3) Menu Superior e (4) Calendário.
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ÁREAS DE ACESSO ÀS DISCIPLINAS

EPIC

ÁREAS DE ACESSO ÀS DISCIPLINAS
Para que o aluno acesse uma disciplina ele deve clicar em ver conteúdo
logo abaixo do título da disciplina desejada.

MINHAS DISCIPLINAS
Na área Minhas Disciplinas são disponibilizadas as disciplinas. A oferta de disciplinas
ocorre à medida que o curso vai
se desenvolvendo.
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ÁREAS DE INFORMAÇÕES

EPIC

MENU SUPERIOR
Nele o aluno visualiza rapidamente o número de novas notificações.

É, também através do Menu Superior que o aluno pode alterar, seu perfil,
ter acesso ao guia rápido de navegação (Ajuda Rápida) e sair do AVA (Logout).

NOTIFICAÇÕES

MENSAGENS

Na área de Notificações estão disponíveis

Na área Mensagens estão disponíveis

avisos e informações importantes, tais

rapidamente e facilmente os e-mails

como: eventos, novidades, comunicados

e contatos de professores e demais

da coordenação etc.

alunos.
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ESTRUTURA
DA DISCIPLINA
Toda disciplina é composta por:
Apresentação, 4 Unidades de Estudo,
Trabalho da Disciplina e Encerramento.
Para ter acesso ao conteúdo o aluno
deve clicar e naveguar em cada pasta.
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ESTRUTURA DA DISCIPLINA

APRESENTAÇÃO
Na Apresentação da Disciplina o aluno
encontrará um Vídeo do professor,
Informações Gerais, Fórum Inicial e
o Plano de Ensino.
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ESTRUTURA DA DISCIPLINA

UNIDADES

AVALIAÇÕES
NAS UNIDADES
DA DISCIPLINA ESTÃO:
CONTEÚDOS TEXTUAIS
EXCLUSIVOS
OBJETOS DE APRENDIZAGEM
INTERATIVOS
VIDEOAULAS
CONTEXTUALIZADAS
AVALIAÇÕES DE
MÚLTIPLA ESCOLHA
FÓRUNS DE
DISCUSSÃO
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ESTRUTURA DA DISCIPLINA

TRABALHO
DA DISCIPLINA
O Trabalho da Disciplina é uma atividade avaliativa,
de natureza discursiva, que o aluno deve desenvolver
de acordo com as orientações da equipe docente.
Essa é uma atividade que compõe a nota da
disciplina.
Para o aluno enviá-lo clicar no botão
(1) Abrir , em seguida em (2) Escolher
arquivo e, por último, (3) Enviar o arquivo com
seu trabalho, conforme passo-a-passo
da figura ao lado.
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Na pasta Trabalho da Disciplina
o aluno pode visualizar o Barema
de correção, sua nota e as considerações
do professor, depois da correção.
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ESTRUTURA DA DISCIPLINA

AVALIAÇÃO DE
MÚLTIPLA ESCOLHA
A Avaliação Virtual tem o objetivo de avaliar o
processo de aprendizagem do aluno. É composta
por 10 questões de múltipla escolha que foram
desenvolvidas a partir dos conteúdos estudados
em cada unidade. Essa avaliação é corrigida
automaticamente pelo AVA e o aluno pode ver
sua nota logo após a realização da avaliação.

Não há limite de tentativas
para as Avaliações Virtuais.

10

AVALIAÇÃO VIRTUAL

REALIZANDO UMA
AVALIAÇÃO VIRTUAL
3

Para realizar a Avaliação Virtual o aluno deve
(1) escolher a avaliação que deseja responder, ler
atentamente as instruções, clicar em (2) Iniciar,
(3) responder cada uma das 10 questões e (4) Enviar.
Veja o passo-a-passo ao lado.
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Após iniciada uma tentativa
não é possível cancelar.
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AVALIAÇÃO VIRTUAL

CONFERINDO
NOTAS E RESPOSTAS
Após concluir a Avaliação Virtual o Epic
apresenta o (1) Resumo com a nota obtida na
última tentativa. Além disso, o aluno pode clicar
em (2) Revisar para ver as questões que respondeu
ou (3) Retomar a avaliação e fazer uma
nova tentativa.
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Revisão da
Avaliação Virtual.
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FERRAMENTAS DE INTERAÇÃO

EPIC

TRÊS POSSIBILIDADES DE INTERAÇÃO
O Epic oferece ao aluno três ferramentas de interração que perminte o
contato do estudante com a equipe docente e com seus colegas.

CHAT

FÓRUM

MENSAGENS

De maneira síncrona o aluno

Espaço para discussão

Funciona como um email

pode tirar dúvidas com seu

assínicrona que permite alunos

e permite ao aluno se comunicar

professor e interagir com

e professor aprofundarem

individualmente com um

seus colegas.

conhecimentos e trocarem

colega ou professor.

informações.
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FERRAMENTAS DE INTERAÇÃO

FÓRUM DE DISCUSSÃO

No Menu Superior o aluno encontra rapidamente
as novas mensagens dos fóruns de discussão e pode
ir diretamente para as novas interações.
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FERRAMENTAS DE INTERAÇÃO

FÓRUM DE DISCUSSÃO

No fórum de discussão o aluno pode
iniciar uma (1) Conversa nova, (2) Responder
uma conversa iniciada pelo professor ou
um colega ou (3) Postar sua própria dúvida.
O aluno ainda pode (4) Anexar um arquivo,
desde que tenha até 2 MB.
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FERRAMENTAS DE INTERAÇÃO

MENSAGENS
No Menu Superior os anúncios e notificações
em um só lugar permitem ao aluno acessar
rápida e facilmente a sua caixa de entrada.
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FERRAMENTAS DE INTERAÇÃO
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CHAT
Os chats são previamente agendados pela
equipe docente e dão ao aluno a oportunidade
de tirar suas dúvidas em tempo real com seu
professor e interagir com seus colegas.
Para interagir em um Chat, basta o aluno clicar
na opção (1) Chat na tela inicial do Epic,
(2) escolher a disciplina, (3) digitar sua
mensagem e (4) Enviar.
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FERRAMENTAS DE INTERAÇÃO

MENSAGENS

Dentro de qualquer disciplina
o aluno pode acessar suas
(1) Mensagens. Para enviar uma
(2) Nova mensagem o aluno deve
escolher o(s) destinatário(s) clicando

1

em (3) Para, (4) marcar seu(s) colega(s)
ou professor, clicar (5) Ok, (6) digitar
a sua mensagem e enviar.
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RELATÓRIOS
No Epic o aluno pode acompanhar seu
percurso dentro da disciplina e verificar seu
desempenho nas atividades avaliativas.
No menu (1) Qualificações, estão disponíveis:
(2) notas, (3) tempo dedicado e (4) percentual
de avanço em cada seção da disciplina.
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REQUISITOS MÍNIMOS

EPIC

Para acessar os conteúdos disponíveis no
Epic é necessário:

RECURSOS
Conexão com Internet:

Banda Larga

Resolução de Monitor:

1024 x 768 pixels

Navegador de Internet:

Chrome, Firefox ou Internet Explorer 9

Leitor de arquivos PDF:

Adobe Acrobat Reader ou compatível

Flash:

Flash Player versão 11 ou superior

Plugins:

Máquina Virtual Java
Habilitar complementos Java Script

*O Epic é compatível com tables e smartphones, mas alguns recursos não funcionam em iPads, iPhones e iPods.

